
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000011  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 7 de juny de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 23:20 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA OBRES 175-20 
4.- LLICÈNCIA OBRES 61-21 
5.- ACTIVITAT COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS 4-21 C.CENTRE 1 
6.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SOCORRISME DE LES 
PISCINES MUNCIIPALS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
7.- CERTIFICACIO NUMERO 9 DE L'OBRA ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES 
A LA CARRETERA BV-5202 
8.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM, 4 I ÚLTIMA DE L’OBRA “ITINERARI CICLISTA. 
ADEQUACIÓ DE L’AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30” 
9.- DELEGACIO DE LA COMPETENCIA PER A LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS 
DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS I APROVACIO DE LA MINUTA DEL 
CONVENI REGULADOR 
10.- ACCEPTACIO SUBVENCIO CONSELL COMARCAL D'OSONA PER A 
L'ELABORACIÓ DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT PER A L'EXERCICI 2021 
11.- ACCEPTACIO DEL FONS DE PRESTACIO CONCEDIT PER LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA DE DINAMITZACIO DE L'OCUPACIO PER A MUNICIPIS DE FINS A 
10.000 HABITANTS 
12.- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO CONCEDIDA PER LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA PER FINANÇAR LES OBRES I/O ACTUACIONS DE REFORMA, MILLORA 
I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS CULTURALS LOCALS 
13.- SOL·LICITUD DE PARADA AL MERCAT 
14.- ACORD D'INICI PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL INTERPOSADA 
PER CARLES VILARÓ BUSOMS 
15.- ALTRES INFORMACIONS 
15.1.- FESTA MAJOR 



 
 

 
 

15.2.- LOCAL PER ACTIVITAT 
15.3.- PERSONAL ADSCRIT A LES REGIDORIES 
15.4.- INFORMACIO RECURSOS ECONOMICS RESOLTS CATÀLEG 2021 
15.5.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
15.6.- CONVOCATÒRIES PUBLICADES DE SUBVENCIONS 
 
 

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 25 de maig de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de de despeses 11/2021 respon a la contractació per als 
conceptes, imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, 
tenint en compte el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, sense alterar l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació i justificant la necessitat. 
 
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació de 
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/2021/939 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A2100380 1.923,39 

21/05/2021 
AOC:101543102 Mano de obra oficial 1ª / Transporte / Líquido limpieza desengrasante / 
Sustituir valvulina mandos finales 

21/05/2021 

  F/2021/940 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A2100381 894,96 

21/05/2021 
AOC:101543310 Mano de obra oficial 1ª / Mano de obra ayudante / Junta tórica válvula 
limitadora diam 2,30 / Junta tórica 

21/05/2021 

  F/2021/941 B55667562 ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SL FA21-1192 1.379,40 

25/05/2021 
AOC:101592875 Software Etecnic Smart Manager inclou llicència per a 1 punt de recàrrega i 
targeta 3G (cost anual) (Des d 

24/05/2021 

  F/2021/942 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 564 377,91 

25/05/2021 
AOC:101626051 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE 
PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 

15/05/2021 

  F/2021/958 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-129 96,72 

26/05/2021 
AOC:101721225 mandonguilles grans o sopa / cuixes de pollastre / formatge manxego 
ventero / pit de pollastre / bistec ex 

26/05/2021 

  F/2021/959 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2021//211369 5.683,07 

28/05/2021 
AOC:101824243 SEAR301600N1P30 - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 
E.G. color natural (plata), Mod. 

27/05/2021 

  F/2021/960 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604234024 256,28 

28/05/2021 AOC:101797421 Pressupsot M18021, CONTENIDOR EMPRESA GARANGATUM SL 27/05/2021 

  F/2021/961 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-21-050 605,00 

28/05/2021 
AOC:101791567 Factura corresponent als "SERVEIS CORRESPONENTS A LA DIRECCIÓ 
DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT DE L 

27/05/2021 

  



 
 

 
 

F/2021/962 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-21-051 217,80 

28/05/2021 
AOC:101793476 Factura corresponent als "SERVEIS D'ASSESSOMENT PER A 
CONCRETAR LA PROPOSTA D¿ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D¿ 

27/05/2021 

  F/2021/963 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60EARR004714 41,26 

28/05/2021 
AOC:101834968 Detalle de conceptos( 1 May. 21 - 31 May. 21 ) - FACT. DADES LOT 3 - 
Facturacio LOT3 Maig 2021 

27/05/2021 

  F/2021/964 A58890682 DOUBLET IBERICA SA 104495 - 1 60,50 

28/05/2021 
AOC:101879829 BANDERA C.E.E. 120X180 ECOFIX / GESTIO DE COMANDA, 
EMBALATJE I TRANSPORT 

12/05/2021 

  F/2021/965 4548CX 
 

41-A 1.150,08 

29/05/2021 AOC:101931133 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/966 4548CX 
 

42-A 104,75 

29/05/2021 AOC:101931136 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/967 4548CX 
 

43-A 180,99 

29/05/2021 AOC:101931286 Ca l¿Anglada, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/969 4548CX 
 

45-A 60,42 

29/05/2021 AOC:101931311 Marquesines Autobus, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/970 4548CX 
 

46-A 1.574,67 

29/05/2021 AOC:101931317 Llar d¿Infants, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/971 77094548C 
 

48-A 862,50 

29/05/2021 AOC:101931355 Consultori mèdic, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/972 4548CX 
 

49-A 431,12 

29/05/2021 AOC:101931364 Centre de dia, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/973 4548CX 
 

50-A 83,74 

29/05/2021 AOC:101931382 Aula de Cultura, TREBALLS NETEJA MAIG 29/05/2021 

  F/2021/974 P0821800J AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE VILATORTA 16,12 

31/05/2021 
AOC:101953175 (P0821800J) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat de Catalunya)-CONSUM 
GENERAL-CONSUM GENERAL ( Propietari: AJUNTAM 

31/05/2021 

  F/2021/977 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2102785 94,79 

01/06/2021 AOC:101971491 Latiguillo ampolla d'extinció 31/05/2021 

  F/2021/978 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2102786 74,05 

01/06/2021 AOC:101971494 Manteniment ANUAL Extinció Automàtica Incendi 31/05/2021 

  F/2021/979 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 328 489,87 

01/06/2021 
AOC:101969447 REF: FIRA DEL TUPI- MATERIAL ENTREGAT A LA BRIGADA- LEG BASE 
AERIA P17 PRO 32A 3+N+T 415 / FAM CLAVILLA TT 

31/05/2021 

  F/2021/980 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046026549 51,91 

01/06/2021 AOC:102041641 BUZO-CLASSIC-GRIS-L 27/05/2021 

  F/2021/995 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 5900189715 147,51 

01/06/2021 AOC:102004590 Mes (març) - Serveis Mòbils 01/05/2021 

  F/2021/996 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 5900190014 193,64 

01/06/2021 AOC:102009375 Mes (maig) - Fixe i Dades 01/05/2021 

  F/2021/997 2174GX  21033 2.420,00 

01/06/2021 AOC:101988311 Sonorització del llançament  de la fira 31/05/2021 

  F/2021/998 4548CX 
 

44-A 1.968,42 

01/06/2021 AOC:101931309 Pavelló esportiu, treballs neteja maig 29/05/2021 

  F/2021/999 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL E21-0139 7,74 

01/06/2021 AOC:101970215 PERTANY A LA LLI.PATULEIA NÚM. REPARACIÓ 21193 / TERMÒMETRE 26/05/2021 

  F/2021/1001 A78923125 TELEFONICA SERVICIOS MOVILES S.A.U. 28-F1M0-323088 4,84 

01/06/2021 
AOC:102024202 Movistar - Tipus de contracte: Contracte M2M GPRS Pimes - Nº de linies: 1 - 
Lineas Facturadas: 636285354 - 

01/06/2021 

  F/2021/1002 A08798852 PASQUINA SA 

  

21.594,98 

01/06/2021 AOC:102058842 OBRES ARRANJAMENT CAMÍ DE PUIG- / L'AGUILA. / . 31/05/2021 

  F/2021/1004 A08001182 SECE SA. 

 

713 72113114 2.296,35 

01/06/2021 AOC:102068855 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del 31/05/2021 

  



 
 

 
 

municipi de Sant Julià de Vilatorta, 

F/2021/1005 0344KX 
 

A 795 61,00 

01/06/2021 AOC:102068802 Estampació de davantals Keramik / Targetons blanc i negre paper de 300 g. 01/06/2021 

  F/2021/1006 4548CX 
 

47-A 3.842,74 

01/06/2021 AOC:102065601 Escola publica, treballs neteja maig 29/05/2021 

  F/2021/1007 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/21/0045 93,65 

01/06/2021 
AOC:102081747 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM MAIG 2021 / M2M-
4G-CONTRACTE (Desde l'01 de gener fins a 31 de de 

01/06/2021 

  F/2021/1033 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 7753 62,68 

01/06/2021 
AOC:102087307 ETIQ MULTI3 105X37 (16) 100F / FUNDES A4 75m ELBA PACK 100 / 
DOSSIER UÑERO A4 110m PACK 100 / CLIPS 2 30mm 

31/05/2021 

  F/2021/1034 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 211122 122,27 

01/06/2021 AOC:102085118 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor 20m3 30/05/2021 

  F/2021/1035 B61118907 PROKIPTON SL 

 

21   4277 234,44 

02/06/2021 
AOC:102119864 KITGRAS ENERGIC 9     GARRAFA 5 LT       2 Gfa / ROTLLO PAPER 
METXA 2C   -XTRASEC ESP- / RENTAVAIXELLES "C 

28/05/2021 

  F/2021/1036 2574FXZ 
 

34 1.378,18 

02/06/2021 AOC:102164408 MENUS DE CENTRE DE DIA / DIFERENCIA IPC ANYS ANTERIORS 02/06/2021 

  F/2021/1037 2574FX 
 

35 198,00 

02/06/2021 AOC:102165361 MENUS LLAR D'INFANT LA PATULEIA 02/06/2021 

  F/2021/1038 F58225079 ARTRISTRAS SCCL 2021/0008 2.299,00 

02/06/2021 
AOC:102116053 Actuació en la presentació de la festa de Keramic amb una adaptació de 
l'espectacle Medusa 

01/06/2021 

  F/2021/1039 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 307 417,87 

02/06/2021 
AOC:102168111 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 
03/05/21. ) 

31/05/2021 

  F/2021/1040 A58103805 PINTURES VIC SA 20210100004154 627,14 

02/06/2021 
AOC:102171658 FAPLISA ACRILICA ESPECIAL BLANCA F-1009 / COMANDA SR. JORDI 
SAGALÉS 

31/05/2021 

  F/2021/1041 7041WX 
 

E- 21979 605,00 

02/06/2021 
AOC:102172561 Impressió lona 130cmX425cm / Impressió lona 400cmX200cm / Impressió 
vinil + fusta DM 200cmX50cm / Impressi 

27/05/2021 

  F/2021/1043 G08934754 CONSELL ESPORTIU D'OSONA 3526 250,00 

02/06/2021 AOC:102175208 Extraescolars multiesportius de maig "Som Bombolla" 31/05/2021 

  F/2021/1044 A58492117 VICREU S.A. 

 

20210100004972 230,16 

02/06/2021 
AOC:102186483 Sat: 2021//15115 - STIHL - FS 460 / CABLE BOWDEN / CARCASSA 
EMBRAGUE / FILTRE D'AIRE FS260/FS460/FS490 / M 

31/05/2021 

  F/2021/1046 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202103332 43,56 

02/06/2021 
AOC:102229558 PILA ESPECIAL BOTO LITI DL 2 / CINTA SENYALITZACIO TESA / TAC 
DUOPOWER FISCHER / PILA DURACELL PLUS / PILA 

31/05/2021 

  F/2021/1047 7207YX 
 

A 7 3.630,00 

02/06/2021 AOC:101965786 Presentació Keramik 29/05/2021 

  F/2021/1048 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A610857 74,63 

02/06/2021 
AOC:102181841 GARRAFA CITRON PLUS 12 KG. / DISPENSADOR PAPEL MECHA 
SMART BL. AMBST. 

31/05/2021 

  F/2021/1049 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A610939 266,16 

02/06/2021 
AOC:102181955 GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. / TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C 
C-3800 

01/06/2021 

  F/2021/1050 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 32873 36,30 

02/06/2021 AOC:102198938 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 31/05/2021 

  F/2021/1051 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/13041 555,34 

02/06/2021 
AOC:102205319 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional 
Ajuntament / 1/6/2021 - 31/6/2021) / Quot 

01/06/2021 

  F/2021/1052 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 101316 743,42 

02/06/2021 
AOC:102215101 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10519284-1 
Títol: Aj. Sant Julià de Vilatort 

31/05/2021 

  F/2021/1053 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 101467 211,75 

02/06/2021 
AOC:102215784 Publicitat. Publicitat. Web - Contracte número: 10519316-1 Títol: O Aj. Sant 
Julià de Vilatorta - KERAMIK 

31/05/2021 

  F/2021/1054 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL RAD 100084 205,70 



 
 

 
 

02/06/2021 
AOC:102214815 Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10519076-1 Títol: Ajunt. de 
Sant Julià de Vilatorta - Falca 

31/05/2021 

  F/2021/1055 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 100191 1.815,00 

02/06/2021 
AOC:102214874 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10519076-1 Títol: Ajunt. de 
Sant Julià de Vilatorta - Espo 

31/05/2021 

  F/2021/1057 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-142 119,49 

03/06/2021 
AOC:102274945 ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / pernil de gall dindi / 
salsitxes de porc / croquetes 

03/06/2021 

  F/2021/1058 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2100681 340,11 

03/06/2021 AOC:102286895 Hores ( Assistència informàtica del mes de maig ) 31/05/2021 

  F/2021/1059 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2100680 117,61 

03/06/2021 AOC:102286898 Hores ( Pressupost P21_00236 data 05/05/2021 ) 31/05/2021 

  F/2021/1060 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 979380 55,20 

03/06/2021 
AOC:102320789 REF.:TPV28 / N.Albara:3607859  Data: 08-05-21 / COCA PA 
CROSSANDRA / RECOLLIDA DE RESIDUS / REF.:TPV29 / N 

31/05/2021 

  F/2021/1061 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 979381 81,65 

03/06/2021 
AOC:102320794 REF.:TPV29 / N.Albara:3607997  Data: 29-05-21 / COCA PA 
CROSSANDRA / XOCOLATA CROSSANDRA / CONCURS PINTURA 

31/05/2021 

  F/2021/1062 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 86 39,12 

03/06/2021 AOC:102318912 PA PATULEIA MAIG 31/05/2021 

  F/2021/1064 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF21003626 4,22 

04/06/2021 
AOC:102381825 ACV21001867 VIREX LIS PLUS OR-2 4L / ACV21001867 DCS COLORES 
VIREX LISO PLUS CM RAL 5010 4L 

31/05/2021 

  F/2021/1067 3642YX 
 

F-2021/23 3.206,50 

04/06/2021 
AOC:102370591 Redacció dels Plecs de Prescripcions Tècniques relatius a les obres de 
renovació del paviment esportiu de 

31/05/2021 

  F/2021/1069 4566BX 
 

N000286/2021 91,80 

25/05/2021 FOTOPROTECTOR ISDIN PEDIATRICS PER LA LLAR D'INFANTS 21/05/2021 

  F/2021/1070 B60579711 QUALISERTEC SL 1158 195,63 

25/05/2021 CIMENT I PORTLAND PELS CARRERS 15/05/2021 

  F/2021/1071 4566BX 
 

N000290/2021 10,99 

26/05/2021 GELOCATIL PER L'AJUNTAMENT I ALCOHOL PER PAVELLÓ 26/05/2021 

  F/2021/1072 8042YX MISSATGERS VIC 4.319 24,20 

28/05/2021 VIATGE A BARCELONA AMB RETORN -ELECCIONS- 30/04/2021 

  F/2021/1073 8598JX 
 

A/20 2.536,06 

04/06/2021 TUPINS CAMINADA POPULAR 03/06/2021 

  F/2021/1074 F08226714 ABACUS 

 

9021303617 11,25 

04/06/2021 BINGO AUTOMÀTIC 28/05/2021 

  F/2021/1075 8598JX 
 

A/18 782,72 

04/06/2021 PLATS CARAMELLES 03/06/2021 

  F/2021/1076 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS FRO20211241568 228,23 

04/06/2021 SEGELLS MES DE MAIG 31/05/2021 

  F/2021/1077 N0072469J APPLE DISTRIBUTIONS INTERNATIONAL LTD. AD74948961 99,00 

04/06/2021 RENOVACIÓ SERVEI APPLE DEVELOPER PROGRAM 02/06/2021 

   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA OBRES 175-20 
 
Expedient núm.:  175/20 
Emplaçament:  carrer Marquesos de Vilallonga, 27 
Promotor:  Telefónica de España SA 



 
 

 
 

Objecte: substitució d'una riostra 2,5-1500 per una altra de 3-2000  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Telefónica de España SA i que consisteix en substitució d'una riostra 2,5-1500 per una 
altra de 3-2000.  
 
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 Telefónica de 
España SA per a l’execució de les obres consistents en substitució d'una riostra 2,5-
1500 per una altra de 3-2000, situades a carrer Marquesos de Vilallonga, 27, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
   
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
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.. 

- 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. 

- Tal com s’indica en el punt 5 de l’article 34 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, 
General de Telecomunicacions, en tots els trams i/o sectors del municipi on hi 
hagi canalitzacions per poder desplegar la xarxa soterrada, serà obligatori fer-
ho aprofitant aquestes canalitzacions. 
Per tant s’informa favorablement la present llicència condicionada que en el 
moment que es disposi de canalització soterrada per pas d’instal·lacions, 
l’ajuntament ho comunicarà a l’operador i aquest haurà de fer la conversió de la 
instal·lació aèria a soterrada totalment a càrrec de l’operador i , en cap cas, 
suposarà cap cost ni per l’Ajuntament ni pels abonats. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 180,50 €  es considera adequat. 

 
o Quota:  180,50 x  3,00 % = 5,41 € 

 
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 180,50 €) =  30,18 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  5,41 € + (Taxa)  30,18 € = 35,59 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA OBRES 61-21 
 
Expedient núm.:  61/21 
Objecte: rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres existent  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 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 rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
existent. 
 
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: 
 
- Edifici inclòs en el Catàleg de béns d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic. 

Fitxa 42. Classificació de BCIL, nivell B. Règim de protecció: les llindes. No es 
poden destruir les llindes ni els brancals. En cas d’enderroc de l’edifici caldrà 
garantir la seva integritat i recol·locació. 



 
 

 
 

 
 

- D’acord amb el Decret 141/2012, de 30 d’octubre de 2012, l’obra pertany al 
grup J: redistribució total de l’interior de l’habitatge sense modificació de la 
superfície. S’aplica l’annex 2, amb les excepcions següents: Les habitacions 
hauran de tenir una superfície útil no inferior a 6m2. Si s’obté una habitació o 
una cambra higiènica (noves) haurà de complir l’annex 1 els apartats 3.8 i 3.11. 
En relació al D 141/2012, manca definir gràficament els elements protectors o 
baranes on hi ha desnivells superiors a 0,60m; baranes d’escala i ampits.  

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

- La modificació del gual per entrada a l’habitatge es replantejarà in situ amb els 
serveis tècnics municipals.  

- 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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu visat, així com, l’assumeix de direcció d’execució per part d’arquitecte 
tècnic i full de justificació del control de qualitat.  
El Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori, article 
2, remet el visat obligatori en: a) Projecte d’execució d’edificació segons el que 
preveu l’article 2.1 de la LOE. L’obligació del visat abasta les obres que 
requereixin projecte d’acord amb l’article 2.2 de l’esmentada Llei. Per tractar-se 
d’una obra inclosa en l’article 2.2.c) Obres que tinguin caràcter d’intervenció 
total en edificacions catalogades o que disposin d’algun tipus de protecció de 
caràcter ambiental o historicoartístic, i aquelles de caràcter parcial que afectin 
els elements o les parts objecte de protecció´, manca el projecte executiu visat. 

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

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic. Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes 
mostres a la façana per tal de que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vistiplau. 



 
 

 
 

Així mateix caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les obertures, 
les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 

- 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. 

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

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs  

- 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. 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 21,11 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 22,95 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. Manca presentar aquest certificat d’acceptació 
de residus. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 9,60 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
432,00 €. 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. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
211.044,17 € i es considera adequat. 
 



 
 

 
 

o Base imposable:  211.044,17 € 
o Quota:  211.044,17 € x  3,00 % =  6.331,32 €. 

 
 
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  211.044,17 €) = 241,04 € 
 

TOTAL: (Impost)  6.331,32 € + (Taxa) 241,04 €  = 6.572,36 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- ACTIVITAT COMERÇ AL DETALL D'ALIMENTS 4-21 C.CENTRE 1 
 
Vista la sol·licitud presentada de comunicació d’inici d’activitat en un establiment amb 
certificat tècnic destinat a comerç al detall d’aliments, begudes i articles d’ús domèstic. 
 
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. 
 
Vista la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
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.-  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,  
exerceix l’activitat de comerç al detall d’aliments, begudes i articles d’ús domèstic i, en 
virtut de la comunicació d’inici d’activitat en establiment amb certificat tècnic 
presentada en el seu dia 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  
 
 
 
 
 
6.0.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SOCORRISME DE LES 
PISCINES MUNCIIPALS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
 Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2021 pel qual es va obrir el 
procediment de licitació del contracte del servei de socorrisme de les piscines 
municipals de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que l’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament a 17 
de maig de 2021 i, transcorregut el termini per a presentar ofertes, van entrar al 
registre general de l’Ajuntament proposta per part de les empreses següents: 

 
 LICITADOR 

1 Catalonia Water Safety SL 

2  

3 Osventos Innovación en Servizos SL 

4  

5 PONREC 

 
 
Vist que en data 4 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre digital 
presentat per part de cadascuna de les 5 empreses licitadores i es va procedir a la 
seva valoració mitjançant els següents criteris de valoració automàtics: 
 
a) En relació al preu baixa econòmica, fins a 70 punts  

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà 
d’acord amb la fórmula adjunta: 
 
 
 
 
 
Pi = Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa (i) 
 
Baixa i = Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (i), 
respecte a l’import base de licitació. 
 
Baixamillor = Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les 
presentades i acceptades, respecte a l’import base de licitació. 
 

x   



 
 

 
 

Així doncs, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes 
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 70 punts. I una oferta que no 
proposi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts.  
 
b) En relació a les millores: Fins a 30 punts 

- Oferir cursets de natació d’iniciació durant 3 setmanes amb 5 sessions 

setmanals de 45 minuts i un topall de 20 usuaris ...............................15 punts 

 

- L’empresa assumirà dins el preu del contracte el reforç del servei consistent 

en doblar el nombre de socorristes del servei ordinari durant els dies del 

Torneig de Bàsquet en el cas que s’organitzi, equivalent a 42h. de 

servei.................................................................................................. 10 punts 

 

- Garantia de temps de resposta màxim davant urgències de 30minuts 

............................................................................................................ 5 punts 
 

 
En conseqüència, el següent quadre resumeix la puntuació obtinguda per cadascuna 
de les empreses licitadores admeses i classificades, de manera ordenada decreixent: 
 
 

LICITADOR OFERTA DIFERENCIA PUNTUACIO MILLORA 
1 

MILLORA 
2  

MILLORA 
3 

TOTAL 

Catalonia 
Water Safety SL 

    
51.429,00    

       
6.762,00    

 
35,88 

 
15 

 
10 

 
5 

 
65,88 

     
45.000,00    

     
13.191,00    

 
70,00 

 
15 

 
10 

 
5 

 
100,00 

Osventos 
Innovación en 

Servizos SL 

    
57.000,00    

       
1.191,00    

 
6,32 

 
15 

 
10 

 
5 

 
36,32 

     
46.990,00    

    
 11.201,00    

 
59,44 

 
15 

 
10 

 
5 

 
89,44 

PONREC     
54.000,00    

       
4.191,00    

 
22,24 

 
15 

 
10 

 
5 

 
52,24 

 
 
 
Ateses les puntuacions obtingudes i tenint en compte els articles 157 i següents de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, es conclou proposar a la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte del servei de socorrisme de les piscines 
municipals de Sant Julià de Vilatorta a favor de l’empresa SAMU CATALUNYA. 
 
Atès que d’acord amb l’article 159.6 g) LCSP la formalització del contracte es podrà 
efectuar mitjançant la firma del contractista de la resolució d’adjudicació i, d’acord amb 
el PCAP 1.19), l’acceptació s’haurà d’efectuar en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des de la remissió de la notificació d’adjudicació. 
 
Vist que si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza 
mitjançant l’acceptació de l’adjudicació en el termini assenyalat, es procedirà a 



 
 

 
 

imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de 
conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de socorrisme de 
les piscines municipals de Sant Julià de Vilatorta pel preu total anual de 15.000 € més 
el 21% d’IVA (3.150 €) per un període de dos anys, prorrogables fins a un any més. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  13.341.227.13 del pressupost de despeses dels exercicis de vigència 
del contracte.  
 
Tercer.- Notificar el present acord per tal que manifesti l’acceptació de l’adjudicació en 
el termini màxim de tres dies hàbils a partir de la notificació d’aquest acord 
d’adjudicació. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors que varen presentar proposta en la 
licitació del contracte de serveis. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
als efectes de la publicitat corresponent.    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- CERTIFICACIO NUMERO 9 DE L'OBRA ITINERARI PER A VIANANTS I 
CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202 
 
Vist que en la sessió plenària extraordinària de 15 de juny de 2020 es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres de l’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera 
BV-5202 entre els pk 0+000 a 1+230 a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Pasquina 
S.A. pel preu de 890.755,63 €, més el 21% d’IVA (187.058,68€). 
 
Atès que en data 10 d’agost de 2020 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 set mesos. 
 
Vista la certificació núm.9, última i liquidació, de l’obra “Itinerari per a vianants i 
ciclistes a la carretera BV-5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de 
Vilatorta”, presentada per l’empresa Pasquina S.A., amb la conformitat del director de 
l’obra, que és d’un import de 37.258,52 € més 7.824,29 € en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.9 de les obres “Itinerari per a vianants i ciclistes a 
la carretera BV-5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, per 
un import de 45.082,81 € IVA inclòs. 
 



 
 

 
 

Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1532.01.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM, 4 I ÚLTIMA DE L’OBRA “ITINERARI 
CICLISTA. ADEQUACIÓ DE L’AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30” 
 
Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta de 2 de novembre de 2020 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres 
de l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de 
Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Vialitat i Serveis SLU pel preu de 79.965,83 €, més 
16.792,82 € en concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 19 de novembre de 2020 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 dos mesos. 
 
Vista la certificació núm. 4 i última de l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda 
de Jaume Balmes a zona 30” de Sant Julià de Vilatorta, presentada per l’empresa 
Vialitat i Serveis S.L.U., amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 
16.983,08 € més 3.566,45 € en concepte d’IVA. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.4 i última de les obres “Itinerari ciclista. Adequació 
de l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de Sant Julià de Vilatorta, per un import de 
20.549,53 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.134.609.01, que haurà de ser suplementada a través 
d’una modificació pressupostària 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- DELEGACIO DE LA COMPETENCIA PER A LA RECOLLIDA I ACOLLIDA 
D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS I APROVACIO DE LA 
MINUTA DEL CONVENI REGULADOR 
 
Resultat: Es deixa sobre la taula al tractar-se d’un assumpte competència del Ple i 
atenent a que està prevista sessió plenària extraordinària pel proper 14 de juny de 
2021. 
 
 
 
10.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIO CONSELL COMARCAL D'OSONA PER A 
L'ELABORACIÓ DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT PER A L'EXERCICI 2021 
 



 
 

 
 

Que el Consell Comarcal d’Osona ha concedit una subvenció a l’ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per desenvolupar el Pla Local de Joventut del municipi de Sant Julià 
de Vilatorta i per import de 1.100 euros, de conformitat amb el Contracte Programa 
2016-2019, a través de l’addenda 2021.  
 
Que d’acord amb la Llei i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
les subvencions concedides han de ser acceptades pels beneficiaris dintre del termini 
d’un mes des de la notificació de l’atorgament.  
 
Així mateix, correspon a l’Ajuntament presentar declaració responsable conforme 
compleixen amb els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per 
obtenir la condició de beneficiari de subvencions i presentar els certificats d’estar al 
corrent de les obligacions fiscals amb la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, o autoritzar al Consell per la seva obtenció.  
 
Si transcorregut el termini esmentat, l’ajuntament no manifesta res al respecte, 
s’entendrà que no accepta la subvenció concedida.  
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té la voluntat de dur a 
terme el desenvolupament del Pla Local de Joventut per aquest exercici 2021 i, per 
tant, li és determinant acceptar la subvenció esmentada. 
 

 
Fonaments de dret  
 
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).  
 
L’Ordenança General de Subvencions del Consell Comarcal d’Osona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 23 de setembre de 2004, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 55 del 5 de març de 2005. 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona a l’ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta per import de 1.100 euros, de conformitat amb el Contracte 
Programa 2016-2019, a través de l’addenda 2021.  
 
Segon - Declarar responsablement que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
compleix amb els requisits de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per obtenir 
la condició de beneficiari de subvencions i autoritzar al Consell Comarcal d’Osona a 
obtenir els certificats corresponents de la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària  
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
11.0.- ACCEPTACIO DEL FONS DE PRESTACIO CONCEDIT PER LA DIPUTACIO 
DE BARCELONA DE DINAMITZACIO DE L'OCUPACIO PER A MUNICIPIS DE FINS 
A 10.000 HABITANTS 
 
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
maig de 2021 pel qual es va aprovar la concessió del fons de prestació Dinamització 
de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Atès que d’acord amb la resolució de concessió es va atorgar a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta un import de 5.787,25 €, codi d’expedient 21/Y/309060. 
 
Tenint en compte que els ajuts s’entendran acceptats tàcitament si en el termini d’un 
mes, a comptar a partir de l’endemà de rebre la notificació, no han manifestat la seva 
acceptació expressa. 
 
Vist que els ens interessats en beneficiar-se del pagament anticipat del 100% de l’ajut, 
disposen fins el 15 de setembre de 2021 per a presentar l’acceptació expressa d’acord 
amb el model normalitzat i mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 
Vist que es disposa d’un termini d’execució pel període comprès entre l’1 de gener de 
2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar els fons de prestació concedit per la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de Dinamització de l’ocupació per a municipis 
de fins a 10.000 habitants per un import de 5.787,25 €. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el formulari 
normalitzat d’acceptació a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) als efectes 
d’acceptar l’ajut concedit. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO CONCEDIDA PER LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA PER FINANÇAR LES OBRES I/O ACTUACIONS DE REFORMA, 
MILLORA I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS CULTURALS LOCALS 
 
Vistes la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a finançar les obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment d’equipaments culturals. 
 
Vista la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o 



 
 

 
 

actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals aprovada 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 27 de maig de 2021.  
 
Vist que s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut per un import 
total de 34.778,75€, 25.601,33 € per a l’exercici 2021 i 9.177,42 € per a l’exercici 2022 
per a dur a terme les actuacions de “millora, reforma i manteniment de l’equipament de 
l’Aula de Cultura i de l’Antic ajuntament de Vilalleons”. 
 
Tenint en compte que el termini d’execució de les actuacions, d’acord amb les bases 
reguladores, és entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022 i que el termini 
de justificació dels projectes subvencions finalitzarà el 31 de març de 2023. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per un import total de 34.778,75€ per a l’actuació de millora, reforma i 
manteniment de l’equipament de l’Aula de Cultura i de l’Antic ajuntament de Vilalleons. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació presentant el model normalitzat d’acceptació 
mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat.  
 
 
 
13.0.- SOL·LICITUD DE PARADA AL MERCAT 
 
Vista la sol·licitud, amb registre d’entrada E2021002042 i en data 25 de maig de 2021 
per a la concessió d’una parada de productes d’alimentació de proximitat i d’origen 
ecològi. al mercat setmanal municipal.  
  
Tenint en compte que el mercat municipal ha de disposar de productes de proximitat 
així com d’origen ecològic.  
 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per concedir permís per a la instal·lació d’una 
parada de productes d’alimentació ecològics al mercat setmanal municipal de Sant 
Julià de Vilatorta. 
  
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament.  
 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 
corresponent.  



 
 

 
 

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  
- Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 

documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi 
treballin.  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
14.0.- ACORD D'INICI PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL  
 
 Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada en data 12 de maig de 
2021, a l’Ajuntament pels danys soferts al vehicle matrícula 8833 FJR suposadament 
per haver passat per damunt d’una reixeta del desaigua que estava mal instal·lada. 
 
Vist el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, respecte les especialitats del procediment de 
responsabilitat patrimonial, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector 
públic, pel que fa a la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. 
 
Considerant que la reclamació compleix els requisits establerts als articles 66 i 67.2 de 
la Llei del procediment administració comú. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local prendre els següents acords: 
 
Primer.- Disposar l’inici del procediment de reclamació de responsabilitat contra 
l’Ajuntament pels danys soferts en el seu vehicle matrícula 8833 FJR a conseqüència 
suposadament de passar per sobre d’una reixeta del desaigua mal instal·lada.   
 
Segon.- Designar instructor del procediment de reclamació patrimonial esmentat el 
regidor Joan Ramon Santiesteve Arranz. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe al cap de l’àrea de manteniment de serveis. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada, fent constar que: 
 

1.  En qualsevol moment anterior al tràmit d’audiència poden aportar documents o 
altres elements que seran tinguts en compte en la proposta de resolució. 

Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sense notificació de la 
resolució expressa, o formalització de l’acord, es podrà entendre que la resolució és 
contrària a la indemnització.    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
15.1.- FESTA MAJOR 
 



 
 

 
 

Actes i activitats programades per als dies de la Festa Major. 
 
15.2.- LOCAL PER ACTIVITAT 
 
Números registre d’entrada E2021002080 i E2021001956, sol·licituds d’espais per a 
practicar activitats. 
 
15.3.- PERSONAL ADSCRIT A LES REGIDORIES.  
 
Propera sessió de la Junta de Govern Local 
 
15.4.- INFORMACIO RECURSOS ECONOMICS RESOLTS CATÀLEG 2021 
 
Es dona compte de les sol·licituds de recursos econòmics resolts en el Catàleg 2021 i 
que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions. 
 
 
15.5.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte 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. 
 
 
15.6.- CONVOCATÒRIES PUBLICADES DE SUBVENCIONS 
 
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. 
 
 
 
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, 


