
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000022  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 13 de desembre de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 188-21 
4.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT DE BAR (EL JEPI) 
5.- AUTORITZACIO DE PAS IV RAL·LI TERRA DE L'AIGUA 
6.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
PUNTS PÚBLICS DE WIFI - INICIATIVA WIFI4EU 
7.- RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
ENTITATS DEL MUNICIPI 2021 
8.- APROVACIO DE L'ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI LOCALRET PER A L'EXECUCIÓ D'ESTUDIS DE 
PREVISIÓ DE BANDA AMPLA AL TERRITORI - CATÀLEG DE SERVEIS 2021 
9.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGUIMENT 
DE L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L'AJUNTAMENT 
10.- ALTRES INFORMACIONS 
11.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
12.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

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 29 de novembre de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa.  
Per unanimitat dels assistents s’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
 La següent relació de despeses 22/2021 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: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

  Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social Núm. doc. 

 Data 
registre 

Text 
explicatiu 

 

Data doc. Euros 

F/2021/2333 B66269689 REPARACIONS VIC SL 2101722 3.078,91 

29/11/2021 AOC:112994243 Junta Platina per brida 1 / Hores treball / Varis material / Junta bomba aigua / Filtre gasoil cav robot 1 

F/2021/2335 B62530480 CARLES MIRO SL A 2021/A/21218 33,01 

29/11/2021 AOC:113012124 Canviar data Pancarta de la Ciencia 

 F/2021/2340 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A625790 39,88 

29/11/2021 AOC:113008928 PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B 

F/2021/2341 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A625901 18,49 

29/11/2021 AOC:113008952 PAPEL HIG. ECO NATURAL 20 2C P-108 

F/2021/2342 B65959348 NATURA LOCAL SL 210160 605,00 

29/11/2021 
AOC:113009567 Actualització tecnològica de la web i app., servei de permanència, atenció i seguiment dels itineraris 
loc 

F/2021/2343 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 68 54,51 

29/11/2021 AOC:113028011 oli per màquina 

  F/2021/2344 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 1066 395,04 

30/11/2021 
AOC:113080573 RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. / 
RESTES VEGETALS TN. 

F/2021/2347 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 778 431,24 

30/11/2021 
AOC:113086429 S20-TACJ-999 - Suplència Punt d'informació ( de Sant Julià de Vilatorta durant el mes de novembre. ) 
/ A20 

F/2021/2348 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 4918 87,90 

30/11/2021 
AOC:113086776 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / 
IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NAT 

F/2021/2349 B45231198 COMARFI S.L. 2021-2022 943,16 

30/11/2021 
AOC:113051534 10108848           TRAJE PAJE REAL GASPAR T.48 / 10108948           TRAJE PAJE REAL 
MELCHOR T.48 / 1010904 

F/2021/2350 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046888455 102,73 

30/11/2021 AOC:113079400 ZAPATO CARBON  290 S1P ESD AZUL 43 

F/2021/2351 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 212682 1.085,36 

30/11/2021 
AOC:113096761 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor 20m3 / viatge serveis residus verds / el.liminació 
residus 

F/2021/2352 A08001182 SECE SA. 713 72113294 2.296,35 

30/11/2021 
AOC:113129433 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, 

F/2021/2353 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 354 636,71 

30/11/2021 
AOC:113153307 REF: CAMP DE FUTBOL - PRESSUPOST Nº 236 27-10-2021- REF- PRESSA DE MOSTRA 
RETORN RECIRCILACIO - 



 
 

 
 

F/2021/2354 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 355 2.757,37 

30/11/2021 AOC:113153316 REF: PAVELLO PRESSUPOST Nº 237-27-10-2021 

F/2021/2355 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 356 50,34 

30/11/2021 
AOC:113153370 REF: HAITACIO DE NETEJA OFICINES AJUNTAMENT- MATERIAL ENTRAGAT BRIGADA- 
MONOMNADO CAPRI LAVABO 

F/2021/2358 77294XXXXX 
 

2021/150 1.072,50 

30/11/2021 AOC:113151610 Pels serveis autocars a Port Aventura el dia 6 de novembre 

F/2021/2359 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 873 68,37 

30/11/2021 AOC:113154814 HORES TECNIC / DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 

F/2021/2360 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 310 653,40 

30/11/2021 
AOC:113123542 SPOT PROMOCIONAL + COBRIR ACTE + REPORTATGE POSTERIOR EMÉS PER CANAL 
TARONJA OSONA + PRESÈNCIA ALS INFORMA 

F/2021/2362 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-331 76,55 

01/12/2021 AOC:113214041 salsitxes de porc / cuixes de pollastre / pit de pollastre / bistec extra / mandonguilles grans o sopa / o 

F/2021/2363 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 815 417,87 

01/12/2021 AOC:113243839 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 08/11. ) 

F/2021/2364 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 17137 307,82 

01/12/2021 
AOC:113234920 FUNDES A4 75m ELBA PACK 100 / DOSSIER UÑERO FOL 110m PACK100 PREU OFERTA FINS 
31 GENER 22! / CINTA 19X33 M 

F/2021/2365 A58385691 ROVIRA VIC SA 212483 53,85 

01/12/2021 AOC:113246991 7201BKK SABATA N. 42 

 F/2021/2366 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 69 54,51 

01/12/2021 AOC:113231680 oli per màquina 

  F/2021/2367 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210009570 9,93 

01/12/2021 AOC:113273162 LLAVE SEGURETAT PUNTS / LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)ROJO 

F/2021/2369 B60955564 SCG AQUITANIA SL A 623 1.267,48 

01/12/2021 
AOC:113276491 Publicitat al diari Osona.com / Campanya: Anual de l'Ajuntament de St Julià de Vilatorta. / Factura 2 
de 2 

F/2021/2371 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/21/0099 93,65 

02/12/2021 
AOC:113342584 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM NOVEMBRE 2021 / M2M-4G-CONTRACTE 
(Desde l'01 de gener fins a 31 d 

F/2021/2372 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210368 117,25 

02/12/2021 AOC:113344521 Postal Nadal 2021 

  F/2021/2373 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2102177 16,23 

02/12/2021 
AOC:113346058 COPIA CLAU SERRETA / MOSQUETON BOMBERO CINCADO 60 MM. 09523923 / VOLANDERA 
ACER A/GOMA P-25 / PAQ.L SPAX-S 

F/2021/2374 F08226714 ABACUS 9010186121 114,25 

02/12/2021 
AOC:113389059 MEMO GAME: EDUCACIO EN VALORS  / LITTLE OFFICE igualtat de gènere  / LAS NIÑAS DE 
JACARANDA  / JUEGO DE PA 

F/2021/2375 F08226714 ABACUS 9030332680 16,90 

02/12/2021 
AOC:113389722 PAPER EMBALAR ABACUS-NATURAL 65gr  5m  / BLISTER RET.STAEDTLER 352 NEGR  / 
TEMPERA JOVI VIOLETA 500ml UNIT 

F/2021/2376 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202107394 94,39 

02/12/2021 
AOC:113393675 RODA ARSA / OBREPOTS JARKEY / BALDA INOX PASCUAL / TAC DUOPOWER FISCHER / 
BAGA FISCHER GS / COPIA CLAU SER 

F/2021/2377 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 172 36,05 

02/12/2021 AOC:113397593 PA PATULEIA NOVEMBRE 

 F/2021/2378 B25834425 MI ENGINYERIA NZEB SLP 049/2022 6.050,00 

02/12/2021 AOC:113407864 Elaboració de l'etiqueta energètica del projecte modificat de la biblioteca de Sant Julià de Vilatorta 

F/2021/2379 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 79413 55,72 

02/12/2021 
AOC:113391836 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. Agua Mineral Natural / OASIS F/N / OASIS F/C / 
Vaso 

F/2021/2380 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 83196 37,51 

02/12/2021 AOC:113393521 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente 

F/2021/2381 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000974 209,49 

02/12/2021 AOC:113400344 8189 LLJ 30/11 S/PLOM 95 / DESCOMPTE 

F/2021/2382 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 2153783 95,83 



 
 

 
 

02/12/2021 
AOC:113409507 PLAT MASTIL VERT. UNI.12M KMV1203 K N-02 ( AVDA.ST.LLORENÃ? CNTDA.PSG.DE LES MOR 
) / Suplemento cobertura 

F/2021/2383 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF21008032 39,13 

03/12/2021 
AOC:113470674 ACV21004848 IRUXIL W INCOLORO 490 MATE 750 L / ACV21004848 ELTON CINTA 48 MM / 
ACV21004848 MAKITA LIJA VEL 

F/2021/2384 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2101587 336,48 

03/12/2021 AOC:113548143 Hores ( Assistència informàtica del mes de novembre ) 

F/2021/2385 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 70 54,51 

03/12/2021 AOC:113489880 OLI PER MÀQUINA 

  F/2021/2386 3395XXXXX 
 

2021 S20212408 343,95 

04/12/2021 AOC:113623265 SERVEIS VETERINARIS / SERVEIS VETERINARIS / CASTRACIO GAT / SERVEIS VETERINARIS 

F/2021/2387 3395XXXXX 
 

2021 S20212409 20,00 

04/12/2021 AOC:113623405 GEOCACHTORTI 

  F/2021/2391 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210988 133,71 

06/12/2021 
AOC:113647441 Ref.:PAVELLO / N.Albara:213589  Data: 10-11-21 / TREURA NEW JERSEYS / H.Dumper Mercedes / 
H.Dumper Mercede 

F/2021/2392 7709XXXXX 
 

135-A 148,83 

06/12/2021 AOC:113646557 Neteja escorxador , Novembre-2.021 

 F/2021/2393 7709XXXXX 
 

136-A 235,95 

06/12/2021 AOC:113646589 Vestuaris Futbol, Novembre-2.021   Neteja 

F/2021/2394 7709XXXXX 
 

137-A 43,56 

06/12/2021 AOC:113646613 Neteja Brigada,Novembre-2.021 

 F/2021/2395 7709XXXXX 
 

138-A 522,72 

06/12/2021 AOC:113646633 Neteja Centre de dia ,hores que han sobrepassat el pressupost previst. 

F/2021/2396 7709XXXXX 
 

139-A 609,84 

06/12/2021 AOC:113646690 Extres Patuleia,Novembre-2.021, 21 dies 

 F/2021/2397 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 996862 26,98 

06/12/2021 
AOC:113662127 REF.:TPV29 / N.Albara:3608694  Data: 28-09-21 / VAL 15¿ FESTA MAJOR / VILATORTA PAM A 
PAM / REF.:TPV28 / N 

F/2021/2398 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 996864 10,27 

06/12/2021 
AOC:113662133 REF.:TPV29 / N.Albara:3609043  Data: 26-11-21 / MELINDROS SENSE GLUTEN / RODO 1/2KG 
SENSE GLUTEN / -- PATU 

F/2021/2399 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 996863 19,85 

06/12/2021 
AOC:113662134 REF.:TPV29 / N.Albara:3608731  Data: 04-10-21 / Obs:PUNT JOVE / COCA XOCOLATA 
CROSSANDRA / COCA PA CROSSAN 

F/2021/2400 3395XXXXX 
 

200 202,82 

07/12/2021 
AOC:113685615 * Actes Saló Catalunya * / 08/11/21 Proves acte curtmetratges / Serveis tècnics (17:30 a 18:30) / 
19/11/21 

F/2021/2402 7709XXXXX 
 

34 1.031,07 

08/12/2021 
AOC:113741842 ALBARA 56/21 PATULEIA / ALBARA 57/12 PUNT JOVE / ALBARA 58/21 PATULEIA / ALBARA 
59/21 PATULEIA / ALBARA 60 

F/2021/2403 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-341 19,26 

09/12/2021 AOC:113767668 bistec extra / carn picada de porc 

 F/2021/2404 J65057440 PROMO REGALS MARKETING PROMOCIONAL A 21631 96,80 

09/12/2021 AOC:113781518 CAIXA DE LLÀPISSOS / 6 LLÀPISSOS DE COLORS / SENSE PERSONALITZAR 

F/2021/2405 7728XXXXX 
 

145 677,60 

09/12/2021 AOC:113770541 pressupost Nº 63/21, SUPORTS PER SENYALS VERTICALS 

F/2021/2406 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211298515 52,05 

09/12/2021 
AOC:113786672 Internet - 6Mb (Plaça del Marquès de la Quadra, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 1000Mb promo 
2021 

F/2021/2407 A58281262 M. BOADA SA 88855 194,81 

10/12/2021 
AOC:113804716 ESCOLA BELLPUIG / MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / DESPLAÇAMENT ( ESCOLA BELLPUIG 
- Habilitar de programació 

F/2021/2408 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2021//213202 160,89 

10/12/2021 
AOC:113823341 SEAR100600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), 
Mod.R1 

F/2021/2409 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21089809 63,00 

10/12/2021 AOC:113856619 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 307989 ; Actual BN= 



 
 

 
 

309394 Ubicación: PÇA. 

F/2021/2411 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2106674 14,10 

10/12/2021 AOC:113878144 Hores  x Operari/s, ESCOLA BELLPUIG 

 F/2021/2415 F62022082 ARTIJOC SCCL S 19 154,50 

14/12/2021 
AOC:113626030 IGUALES EKILIKUA 749671 / JOC DE MEMÒRIA PER LA IGUALTAT JC8006 / TUTTY UN JOC DE 
FAMíLIES DIVERSES (Ed. c 

F/2021/2416 F62022082 ARTIJOC SCCL T 1252 17,00 

14/12/2021 AOC:113928435 JC-BABE Babel 

  F/2021/2417 J63154868 TALLER 9S ARQUITECTES SCPROFESSIONAL 2021/023 18.010,31 

14/12/2021 
AOC:113518982 Factura en concepte de la modificació del projecte executiu de BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE 
VILAORTA, així 

F/2021/2418 B66923657 MAXI CASA 2021055053 4,90 

03/12/2021 ROTLLE ESTOVALLES 

  F/2021/2419 F08226714 ABACUS 9021346699 35,72 

03/12/2021 SUBCARPETES DE CARTULINA PER REIS 

 F/2021/2421 47957039S NOURDINE LAHRAOUI BENJILALI s/n 99,00 

07/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA DE REIS 2022 

 F/2021/2422 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 82,76 

07/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA DE REIS 2022 

 F/2021/2423 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 22,96 

10/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA DE REIS 2022 

 F/2021/2424 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 9,23 

10/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA DE REIS 2022 

 F/2021/2425 B66248196 GRAN BAZAR CASA NOU SL 2020104402 10,97 

10/12/2021 MATERIAL PER LA CAVALCADA DE REIS 2022 

 F/2021/2426 B66368333 MAXI BAZAR OSONA S.L. 2021035253 2,65 

10/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA DE REIS 

  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 188-21 
 
Expedient núm.:  188/21 
Emplaçament:   
Promotor:   
Objecte: connexió a la xarxa de clavegueram existent  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Maria 
Dolors Vilamala Ballester i que consisteix en connexió a la xarxa de clavegueram 
existent.  
 
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 connexió a la xarxa de clavegueram existent. 
 
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: 
 

- La present sol·licitud es correspon a la connexió a clavegueram de l’habitatge 
unifamiliar aïllat, expedient d’obres 79/2020, a nom de Dolors Vilamala Ballester.  
L’assumeix dels tècnics és el mateix que en el projecte de construcció de l’habitatge 
unifamiliar aïllat. 

- 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 cales prèvies per tal de determinar la 
situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- La connexió es farà en el pou existent al carrer Folgueroles. 
Plànol de l’inventari de la xarxa de clavegueram de Sant Julià de Vilatorta. Diputació de 
Barcelona. 
 

 
 

- 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. 

- La secció del ramal particular objecte de la present sol·licitud s’adaptarà al croquis 
definit a continuació: 

 
Cal tenir present que per tractar-se d’una connexió particular el manteniment d’aquesta 
instal·lació correspondrà en la seva totalitat al titular de la finca a la qual es dóna servei. 
 
Qualsevol desperfecte que es produeixi a la via pública i/o instal·lacions de serveis 
produïdes durant l’execució de l’obra o a causa de la mateixa, anirà a càrrec del 
sol·licitant. Inclòs l’esfondrament de la rasa per execució inadequada. 



 
 

 
 

 
- 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.  
L’objecte de la present sol·licitud de llicència d’obres queda exempt del pagament de 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres per tractar-se d’obres de sanejament. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 



 
 

 
 

4.0.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT DE BAR (EL JEPI) 
 
Vista la sol·licitud presentada per la qual es demana el canvi de titularitat de l’activitat 
de bar que es porta a terme a l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, núm. 22 de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
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 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
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 de bar (exp. 3/14),  
que es porta a terme a l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, núm. 22 de Sant 
Julià de Vilatorta, i que a partir de la data de comunicació de la interessada a 
l’Ajuntament constarà.   
 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, la nova 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 la interessada. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
5.0.- AUTORITZACIO DE PAS IV RAL·LI TERRA DE L'AIGUA 
 
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 “IV Ral·li Terra de l’Aigua 
de Viladrau”, prevista pel dia 22 de gener de 2022 entre les 12:00 i les 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 així com s’ha establert un protocol COVID. 



 
 

 
 

 

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 22 de gener de 2022. 

 

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 “IV 

Ral·li Terra de l’Aigua de Viladrau”, prevista pel dia 22 de gener de 2022. 

 

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 de la present autorització. 

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

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. 
 
 
 
6.0.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
DE PUNTS PÚBLICS DE WIFI - INICIATIVA WIFI4EU 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2021 pel qual es 
licitava la contractació del subministrament i manteniment d'un sistema d'accés a 
internet gratuït a través de punts WiFi - WIFI4EU a Sant Julià de Vilatorta, mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat i amb més d’un criteri d’adjudicació automàtic. 
 
Atès que a 23 de novembre de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al perfil del 
contractant i que fins a 9 de desembre de 2021, una vegada vençut el termini per 
presentar oferta mitjançant sobre digital es van presentar quatre licitadors: 
 

 TELNET SISTEMAS 2008, S.L. 

 FIBRATEL S.L. 

 SINTELEC INFORMATICA 

 ENBEX CALIDAD E INNOVACION S.L. 
 
Atès que una vegada oberts els sobres digitals es va constatar que, aplicats els criteris 
de valoració de les propostes, es produïa un empat entre diversos licitadors i, per tant, 
d’acord amb els plecs corresponia aplicar els criteris de desempat de l’article 147.2 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
Vist que d’acord amb l’article 147.2 LCSP, el primer criteri d’aplicació és el “mayor 
porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la 
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla” i tenint en compte la declaració 
responsable presentada per les empreses licitadores, l’única empresa que té personal 
contractat que compleixi amb aquestes condicions és Fibratel S.L.. 
 
Vist que Fibratel S.L. ha presentat la documentació acreditativa del compliment 
d’aquest criteri i, per tant, correspon adjudicar la licitació al seu favor en aplicació de 
l’article 147.2 LCSP. 
 
Tenint en compte que d’acord amb el règim regulador de les subvencions WiFi4EU 
l’Ajuntament haurà de comunicar a la Comissió Europea l’empresa instal·ladora 
seleccionada per dur a terme la instal·lació dels punts mitjançant el portal de gestió de 
les subvencions.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de subministrament i 
manteniment d'un sistema d'accés a internet gratuït a través de punts WiFi - WIFI4EU 
a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Fibratel S.L., pel preu de 12.396,69 €, més 
2.603,31€ en concepte d’IVA; i amb les següent millores: 



 
 

 
 

- Millores tecnològiques de l’equipament: 

o L’equipament suporta l’estàndard 802.11ac Wave 2. 

o La solució inclou un controlador en cloud. 

- Augment de 3 anys en el manteniment que s’inclou en el contracte. 

 
Segon.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte per tal que 
manifesti la seva acceptació en el termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des del 
següent a la recepció d’aquesta notificació, mitjançant la signatura d’aquesta resolució 
que tindrà efectes de formalització de la contractació i donant inici al termini 
d’execució.  
 
Tercer.- Notificar a la resta de licitadors el present acord. 
 
Quart.-Notificar l’adjudicació i selecció de l’empresa instal·ladora a la Comissió 
Europea mitjançant el portal de gestió de les subvencions WiFi4EU. 
 
Cinquè.- Publicar al perfil del contractant total la documentació relacionada amb 
aquesta licitació, referent a les ofertes presentades i la documentació relativa a la 
valoració.  
 
Sisè.- Comunicar la contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya.  
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
7.0.- RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
PER A ENTITATS DEL MUNICIPI 2021 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2021 de convocatòria de 
les subvencions de concurrència competitiva a entitats municipals sense ànim de lucre 
per a activitats realitzades durant el 2020. 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions publicades al BOPB de 4 de 
novembre de 2021 així com la corresponent convocatòria publicada al BOPB de 11 de 
novembre de 2021. 
 
Atès que una vegada esgotat el termini per a la presentació de sol·licituds un total de 8 
entitats municipals han presentat sol·licitud a la present convocatòria. 
 
Vista la proposta de resolució de la concessió de subvencions elaborada per l’òrgan 
col·legiat previst a la base 12a de les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, 
convocatòria de l’any 2021. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions a les entitats sense ànim de lucre 
amb els imports que es detallen: 



 
 

 
 

 

ENTITAT 2021 

Club Patinatge Artístic 1.782,44 € 

Abaraka Bake 8,52 € 

Agrupació Sardanista Sant Julià 1.188,63 € 

Club Esportiu Vilatorta 1.164,89 € 

Caramelles del Roser 863,77 € 

Coral cants i rialles 581,66 € 

Tupinots consell de joventut 824,59 € 

Club tennis Sant Julià 1.085,50 € 

TOTAL 7.500 € 

 
La despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import total de 7.500 € 
anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7.327.480.00 del pressupost de despeses 
de l’exercici 2021. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 31 de gener de 2022. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- APROVACIO DE L'ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I EL CONSORCI LOCALRET PER A L'EXECUCIÓ D'ESTUDIS DE 
PREVISIÓ DE BANDA AMPLA AL TERRITORI - CATÀLEG DE SERVEIS 2021 
 
Vista l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona pel qual es va 
aprovar el dictamen per a al formalització d’un conveni interadministratiu entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET, pel qual la corporació encarrega al 
Consorci la realització, coordinació i seguiments dels estudis de previsió de banda 
ampla al territori de 30 ajuntaments de la província de Barcelona, atorgats en el marc 
del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Govern Locals de l’any 2021 així com 
l’execució de projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona així com 
la minuta de l’esmentat conveni. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta se li ha concedit el recurs tècnic per a 
l’elaboració d’un estudi per a la millora de la provisió de banda ampla al municipi amb 
una aportació per part de la Diputació de Barcelona de 15.066,00 €. 
 
Vist que els ajuntaments dels municipis han de manifestar l’acceptació de la realització 
de l’estudi respectiu de provisió de banda ampla al territori, atorgat per la Diputació de 
Barcelona i que durà a terme el Consorci LOCALRET i als efectes de la seva 
formalització hauran de subscriure l’addenda, d’acord amb la minuta que s’adjunta 
com a annex al conveni. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar el recurs tècnic concedit per a l’elaboració d’un estudi per a la millora 
de la provisió de banda ampla al municipi amb una aportació per part de la Diputació 
de Barcelona de 15.066,00 € i que durà a terme el Consorci LOCALRET. 
 
Segon.- Notificar el present acord mitjançant el Portal de Tràmits Municipal (PMT), als 
efectes de subscriure l’addenda corresponent. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
9.0.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE 
SEGUIMENT DE L'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS 
PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT 
 
A 27 de setembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar 
el document definitiu de l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’aplicació entre els anys 2021 i 2025. 
 
Atès que d’acord amb l’article 5 es crearà una comissió de seguiment com a òrgan 
d’interpretació i vigilància del seu compliment i les seves funcions seran aquelles 
encomanades per l’Acord. 
 
Atès que per a la constitució de la comissió cal que l’Ajuntament designi a dos 
persones com a representants de l’Ajuntament juntament amb les dues persones 
designades com a representants del personal de l’Ajuntament, Montserrat Vilaró Muns, 
en representació del personal funcionari i Santi Godayol Vilaregut, en representació 
del personal laboral. 
 
Atès que és necessària també la designació d’un/a secretari/ària per a l’aixecament 
d’actes de les reunions i que tindrà veu però no vot. 
 
Vist el que disposa l’article 127.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
Bases de Règim Local, pel qual correspon a la Junta de Govern Local la designació 
dels representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o administració 
d’ens, fundacions, societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en els quals 
l’Ajuntament sigui partícip. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament a l’Alcalde, Joan Carles 
Rodríguez Casadevall, i al regidor de l’àrea de règim intern, Joan Ramon Santisteve 
Arranz i manifestar la conformitat amb la designació de Montserrat Vilaró Muns, en 
representació del personal funcionari i de Santi Godayol Vilaregut, en representació 
del personal laboral a la Comissió paritària de seguiment. 
 
Segon.- Designar a Josep Gomis de Rocafiguera, com a secretari de la comissió, amb 
veu i sense vot; i a Rosa Martínez Costa com a suplent. 



 
 

 
 

 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
11.0.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta de Govern Local per part de les diferents Administracions 
Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions 
corresponents. 
 
 
12.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments des de la darrera sessió 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, 


