
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000013  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 12 de juliol de 2022 
Horari: De les 14:30 hores a les 17:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidor/A 
Cristina Suñen Vilamala, Regidor/A 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor/A 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- ESMENA DE CERTIFICACIONS DE L'OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL PASSEIG MOSSÈN CINTO 
VERDAGUER I EL CARRER DEL PARE MANYANET DE SANT JULIÀ DE VILATORTA" 
4.- LLICENCIA OBRES 87-22 
5.- LLICENCIA OBRES 92-22 
6.- LLICENCIA OBRES 103-22 
7.- LLICENCIA OBRES 105-22 
8.- CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE CONSULTORIA I ASSESSORAMENT 
JURÍDIC 
9.- ADHESIO A LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
10.- RESOLUCIO DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 2022 
11.- SUBVENCIO OSIC PATRIMONI ETNOLOGIC I CULTURAL - CLT042 / CLT027 
12.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA , FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION UE 
13.- SEGUIMENT D'ALTRES SUBVENCIONS 
14.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
15.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 



 
 

 
 

3.0.- ESMENA DE CERTIFICACIONS DE L'OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL PASSEIG MOSSÈN CINTO 
VERDAGUER I EL CARRER DEL PARE MANYANET DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA" 
 
En la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 25 
de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra de millora i 
adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer 
del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Obras, Servicios y 
Mantenimientos Egara S.L. pel preu de 169.600 €, més 35.616 € en concepte d’IVA. 
 
En data 15 de juny de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra 
i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra. 
 
En data 20 de gener de 2022 es va signar l’acta de recepció de les obres pel 
representant de l’Ajuntament, per la direcció facultativa, i per la direcció tècnica de 
l’empresa adjudicatària. 
 
En sessió de 21 de febrer de 2022 es va aprovar l’acta de preus contradictoris núm.1 i 
la certificació núm.5 i final de l’obra i, conseqüentment, la liquidació de l’obra de millora 
i adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el 
carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta per un import en origen de 204.742,62 
€, IVA inclòs. 
 
No obstant, l’import total de les certificacions aprovades ascendeixen a 205.689,23 €, 
IVA inclòs, i en la revisió s’han detectat errors en el càlcul en les certificacions 1, 2 i 3 
els quals suposen les següents variacions: 
 

Certificació Import aprovat Import corregit Diferència 

Núm. 1 11.093,52 € 11.063,59 € - 29,93 € 

Núm. 2 72.166,89 € 71.972,20 € - 194,69 € 

Núm. 3 78.724,04 € 78.002,05 € - 721,99 € 

Núm. 4 32.691,86 € 32.691,86 € 0 € 

Núm. 5 11.012,92 € 11.012,92 € 0 € 

TOTAL 205.689,23 € 204.742,62 € - 946,61 € 

 
En aquest sentit correspon esmenar les certificacions i signar novament els documents 
de les certificacions 1, 2 i 3. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Esmenar els imports aprovats corresponents a les certificacions núm. 1, núm. 
2 i núm. 3 de l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre 
el passeig Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta  i aprovar 
els imports següents: 
  

Certificació Import corregit 

Núm. 1 11.063,59 € 

Núm. 2 71.972,20 € 

Núm. 3 78.002,05 € 

Núm. 4 32.691,86 € 



 
 

 
 

Núm. 5 11.012,92 € 

TOTAL 204.742,62 € 

 
 
Segon.- Requerir a l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L la devolució 
de l’import d’abonament indegut per un import total de 946,61 €. L’abonament es podrà 
efectuar en el termini de 30 dies des de la recepció de la notificació d’aquest acord 
mitjançant transferència bancària a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al número de 
compte següent: ES40 2100 1071 3002 0001 5873. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista Obras, Servicios y 
Mantenimientos Egara S.L., als efectes oportuns. 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 87-22 
 
     
Expedient núm.:  87/22 
 
Promotor:  Reformes i Noves Cons. Erra SL 
Objecte: obres de conservació, millora i manteniment d'un cobert  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Reformes 
i Noves Cons. Erra SL i que consisteix en obres de conservació, millora i manteniment 
d'un cobert.  
 
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 Reformes i 
Noves Cons. Erra SL per a l’execució de les obres consistents en obres de conservació, 
millora i manteniment d'un cobert. 
 
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 1 any. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- El cobert objecte de la present llicència d’obres es troba en situació de volum 
disconforme amb la normativa del POUM. 
La disposició transitòria tercera de la normativa del POUM diu (entre d’altres): 
Les construccions que siguin disconformes amb els paràmetres del nou 
planejament, però que no quedin fora d’ordenació, es subjecten al règim següent: 

a. Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, 
sempre que el planejament urbanístic no les limiti d’acord amb el què 
estableix la lletra c) d’aquest apartat. 

b. Es poden autoritzar els usos i activitats que siguin conformes amb el 
nou planejament. 

 
L’article 108 del text refós de la Llei d’urbanisme, diu: 
4. Les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d’un nou planejament urbanístic, 
però que no quedin fora d’ordenació, se subjecten al règim següent, sempre que 
no estiguin situades en espais naturals protegits, en què no es pot autoritzar 
aquestes actuacions: 



 
 

 
 

 a) S’hi ha d’autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, 
incloses les de gran rehabilitació, sempre que el planejament urbanístic no les 
limiti d’acord amb el que estableix la lletra c. 
 b) S’hi ha d’autoritzar els usos i les activitats que siguin conformes amb 
el nou planejament. 
 c) En tots els casos, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el 
grau de disconformitat amb els paràmetres d’ocupació i profunditat edificable, 
alçada màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració de les condicions 
bàsiques de la nova ordenació, i poden limitar, en aquests supòsits, les obres de 
rehabilitació autoritzables. També poden subjectar l’autorització de les obres de 
gran rehabilitació a l’adequació de l’edifici a la totalitat o algunes de les 
determinacions del planejament. 
 c bis) S’hi ha n d’autoritzar les obres d’increment del volum o del sostre 
construït d’acord amb els nous paràmetres reguladors del planejament 
urbanístic, sempre que no comportin un major grau de disconformitat. 
 d) S’hi han d’autoritzar els increments d’habitatges o establiments sempre 
d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic sobre densitat o 
nombre màxim d’habitatges o d’establiments aplicables als edificis disconformes. 
 
»4 bis. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d'ordenació o que 
tenen un volum disconforme també s'hi han d'autoritzar les obres necessàries 
per a enretirar elements perillosos per a la salut pública i substituir-los per altres 
de condicions funcionals similars. Amb relació a les construccions i instal·lacions 
fora d'ordenació, les obres que s'hi autoritzin no comporten augment del valor ni 
en el cas d'expropiació ni en el cas de reparcel·lació. 
 
Per tant, es considera que les actuacions previstes en el cobert en situació de 
volum disconforme estan admeses tant per la normativa del POUM com per la 
llei d’urbanisme. 

 
- El redactor de la memòria tècnica, Jordi Coll Santanach, justifica a més que 

l’ocupació de la parcel·la segons la normativa del POUM no està esgotada. En 
zona E, Illes de pati interior, el pati interior d’illa es pot ocupar en un 50% amb 
una altura de 3,20m i un volum màxim de 0,96 m3/m2. 
La parcel·la objecte de la present llicència d’obres presenta una ocupació del pati 
d’illa del 35,28%, cobert inclòs. 

- 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 aportar l’acreditació que l’empresa està 
inscrita al RERA i el Document d’acceptació de residus amb amiant en un gestor 
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. S’ha adjuntat únicament un 
pressupost. 
 

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 6.660,38 
€ i es considera adequat. 



 
 

 
 

 
o Base imposable: 6.660,38 € 
o Quota:  6.660,38 € x  3,50 % =  233,11 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de 6.660,38 € ) =  41,66 € 
 

TOTAL: (Impost)  233,11 € + (Taxa)  41,66 € = 274,77 Euros 

 
     
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 92-22 
 
     
Expedient núm.:  92/22 
Objecte: connexió de l'escomesa de sanejament  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
connexió de l'escomesa de sanejament.  
 
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 de l'escomesa de sanejament. 
 
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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- El ramal de desaigua particular comença al límit de parcel·la i acaba a la 
connexió a la xarxa general de clavegueram. I correspon a la finca a la que dóna 
servei la seva correcta connexió d’acord amb la normativa/prescripcions 
municipal i el seu manteniment. 
 

 
 

- La llicència d’obra queda condicionada a l’aportació de la inscripció registral de 
la servitud de pas de la canonada de claveguera a la finca del carrer Pare 
Manyanet 5, amb referència cadastral 3522205DG4432S0001KG, inscrita al 
Registre de la Propietat número 3 de Vic, al tom 2961, llibre 70 de Sant Julià de 
Vilatorta, foli 142, finca número 1127, inscripcions 5a que tindrà la condició de 
predi sirvent respecte la finca de l’Av Puig i Cunyer núm. 13, en el tom 1.827, 
llibre 36, de Sant Julià de Vilatorta, foli 145, finca número 1819, inscripció 4a. 



 
 

 
 

- 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. 

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

- Les condicions de traçat de la connexió s’ha realitzat segons condicionants dels 
serveis tècnics municipals. 

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

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

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

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

- La reposició del paviment en voreres de panot, 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. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 814,00 
€ que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 1.533,00 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Longitud de la connexió : 30,00 m2   
30,00 ml x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 0,10 (Cu)= 1.533,00 € 

 
o Base imposable:  1.533,00 € 
o Quota: 1.533,00 € x  3,50 % = 53,65 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de  1.533,00 € ) =  36,53 € 

 

TOTAL: (Impost)  53,65 € + (Taxa)  36,53 €  = 90,18 Euros 

 
 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 103-22 
 
     
Expedient núm.:  103/22 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
construcció d'una piscina.  
 
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 construcció d'una piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 



 
 

 
 

Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 
1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 

ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin pogut 
incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual num 
5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament dites, 
estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin exteriors 
o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs en 
la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 m3). 



 
 

 
 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de la 
zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural cal 
separar-se com a mínim un metre dels límits de la parcel.la. 

 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 
- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 

compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

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

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

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

 
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 5.681,00 
€ i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 16.863,00 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

Superfície de piscina : 25,00 m2   
25,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,20(Cu )= 16.863,00 € 

 
o Base imposable : 16.863,00 € 
o Quota:  16.863,00 € x  3,50 % = 590,20 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de 16.863,00 €)= 51,85 € 
 

TOTAL: (Impost)  590,20 € + (Taxa) 51,85 €  = 642,05 € Euros 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 105-22 
 
     
Expedient núm.:  105/22 
Emplaçament:  Riera de Sant Julià 
Promotor:  Consell Comarcal d'Osona 
Objecte: adequació del terreny per realització de la prova pilot de recollida de residus 
sòlids en episodis de pluja  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Consell 
Comarcal d'Osona i que consisteix en adequació del terreny per realització de la prova 
pilot de recollida de residus sòlids en episodis de pluja.  
 
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 Consell 
Comarcal d'Osona per a l’execució de les obres consistents en adequació del terreny 
per realització de la prova pilot de recollida de residus sòlids en episodis de pluja, 
situades a Riera de Sant Julià, 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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 



 
 

 
 

alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La present actuació requereix autorització administrativa de l’ACA. Per tant, es 
condiciona a disposar-ne previ a realitzar cap tipus d’actuació. Obres i activitats 
en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres. Qualsevol obra o activitat 
que comporti l’ocupació i/o la utilització (dins o sobre) dels domini públic hidràulic 
(DPH), de la zona de servitud (ZS) o de la zona de policia de lleres (ZP) o dels 
béns situats en aquestes zones. 

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

- En cas d’afectació d’altres serveis, es sol·licitarà assessorament a les 
companyies afectades (elèctriques, telefonia aigua, baixa tensió, clavegueram 
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. 

- 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. 

- 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  

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

L’article 5è de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres estableix que l’objecte de la present llicència d’obres queda 
exempta de pagament de l’impost per tractar-se de la realització de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra destinada a sanejament de poblacions i de les seves 
aigües residuals. 
 
 
 



 
 

 
 

o Quota:  exempt € 
 
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 = 35 € + (1/1000 de €) = exempt € 
 

TOTAL: (Impost)  exempt € + (Taxa) exempt €  = exempt €  

 
 
 
 
 
8.0.- CONTRACTACIÓ MENOR DEL SERVEI DE CONSULTORIA I 
ASSESSORAMENT JURÍDIC 
 
 Vista la proposta de contractació menor del servei d’assessorament i consultoria jurídica 
amb el següent contingut: 
 
“Justificació de la contractació 
 
Darrerament l’Ajuntament està treballant determinats temes que superen la seva pròpia 
activitat ordinària administrativa, i que requereixen uns coneixements específics en 
diversos àmbits del dret, com ara civil, mercantil...i també problemàtiques en l’àmbit del 
dret administratiu que requereixen especialistes en matèries concretes ja sigui en temes 
d’urbanisme, de contractació... 
 
Per altra banda, per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament 
de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament la decisió 
d’impulsar la divisió patrimonial derivada de l’alteració dels termes municipals de Sant 
Julià de Vilatorta i de Calldetenes, expedient iniciat a la dècada dels anys 90 en el qual 
durant tots aquests anys l’Ajuntament ha disposat de l’assessorament del despatx 
d’advocats Romà Miró, que a finals de l’any passat va comunicar a l’alcaldia la necessitat 
de treballar en termes més econòmics, sense descuidar naturalment els aspectes 
jurídics, i que en aquest sentit el despatx no disposava dels professionals adequats. 
 
Per tant, aquest contracte menor s’emmarca en la necessitat de l’Ajuntament de tenir un 
assessorament i un acompanyament estratègic, desenvolupats per equips 
multidisciplinaris especialitzats en les matèries descrites. 
 
En compliment del que disposa l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
s’informa que la proposta del Bufet Vallbé, SLP, compta amb la solvència tècnica i 
professional necessària, sense que incorri en cap causa de prohibició per a contractar 
amb l’Administració. 
   
 
Objecte de la contractació 
 
L’objecte del present contracte consisteix en l’assessorament jurídic que l’Ajuntament li 
demani, en aquells expedients que exigeixen un volum de dedicació extraordinari o que, 



 
 

 
 

per la seva naturalesa, requereixen d’una especialització determinada, així com 
l’assessorament estratègic en projectes d’interès pel municipi.  
 
Inclou, com a tasques principals, les següents:  
- Revisió jurídica d’expedients administratius  

- Assistència en reunions de treball dins i fora de l’Ajuntament  

- Redacció d’escrits, emissió d’Informes, notes jurídiques i opinions relacionades amb 
qualsevol situació que es plantegi  

- Resolució de consultes escrites i telefòniques  

- Suport a la secretaria municipal en la tramitació d’expedients  

- Qualsevol altres tasques d’anàloga naturalesa.  
 
 
Termini d’execució 
El contracte té una durada màxima de 12 mesos a partir de la data d’adjudicació 
 
Pressupost i règim de pagament 
 
S’estableix un pressupost màxim de 12.000 € sense IVA per al servei d’assistència 
contractat, a raó de 120 €/hora sense IVA. 
 

Les hores de treball s’hauran d’acreditar de manera detallada en el moment de la 
facturació, amb indicació de la data, la durada i l’objecte de cada actuació realitzada. 
 
El pagament es realitzarà en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 
 
Vist l’informe emès per secretaria intervenció en relació al compliment dels paràmetres 
aprovats relatius al control intern de la despesa: òrgan competent i disponibilitat 
pressupostària d’aquest contracte menor. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor del servei d’assessorament i consultoria jurídica a 
Bufet Vallbé SLP, amb NIF B61603007, amb el contingut descrit a la proposta. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
16.920.227.06 de l’estat de despeses del pressupost vigent, mitjançant vinculació 
jurídica. 
 
Tercer.- Notificar l’acord al contractista als efectes oportuns. 
 
Quart.- Comunicar al Registre de Contractes del sector públic les dades bàsiques del 
contracte.  
 
 
 
9.0.- ADHESIO A LA XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
 



 
 

 
 

La Diputació de Barcelona va adaptar el conveni regulador de l’adhesió de la Xarxa 
d’Arxius Municipals en les seves vessants de Central de Serveis Tècnics i de Programa 
de Manteniment al context normatiu actual derivat de l’entrada en vigor de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, aprovant-se per acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020 les noves 
minutes de conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals corresponents; la qual 
cosa va comportar l’extinció dels convenis que fins aquell moment estaven en vigor i cal, 
per tant, sol·licitar ex novo l’adhesió.  
 
En aquest sentit, l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals és indispensable per poder 
seguir disposant de l’assistència dels arxivers itinerants i alhora participar del programa 
d’ajuts que ofereix la Diputació als equipaments adherits per la qual cosa es considera 
necessària la renovació de l’esmentat conveni. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa d’arxiu municipal així com 
necessita seguir disposant de l’assistència dels arxivers itinerants de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vista la proposta de conveni tramesa per l’oficina de patrimoni cultural de la Diputació 
de Barcelona amb una vigència de 4 anys prorrogables. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la 
Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i aquella documentació que 
pugui ser necessària per a la formalització i execució del conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Quart.- Donar la publicitat oportuna del conveni d’acord amb la normativa de 
transparència. 
 
 
 
10.0.- RESOLUCIO DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 2022 
 
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 2021. 
 
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 30 de maig de 
2022. 
 
Atès que una vegada esgotat el termini per a la presentació de sol·licituds un total de 7 
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 2022. 
 
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 Convocatòria 2022 

Club Patinatge Artístic 965,19 € 

Agrupació Sardanista Sant Julià 2.009,13 € 

Club Esportiu Vilatorta 1.177,40 € 

Caramelles del Roser 397,45 € 

Coral cants i rialles 685,39 € 

Tupinots consell de joventut 1.070,14 € 

Club tennis Sant Julià 1.195,30 € 

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 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 31 de gener de 2023. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
 
 
11.0.- SUBVENCIO OSIC PATRIMONI ETNOLOGIC I CULTURAL - CLT042 / CLT027 
 
Vista la Resolució CLT/1983/2022, de 17 de juny, pel qual s’aprova la convocatòria en 
l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la 
cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2022. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de 4 d’abril pel qual es va acordar sol·licitar subvenció 
a l’OSIC per a l’organització de l’Aplec, però tenint en compte que en la convocatòria 
sol·licitada (CLT051) no es complien els requisits exigits i atès que la convocatòria adient 
per el tipus d’activitat i ens és la CLT042. 
 
Vistes les resolucions CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 
qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió 
d'ajuts en règim de concurrència; i CLT/1865/2022, de 10 de juny, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions per a activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb 
l’associacionisme. 
 



 
 

 
 

Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va organitzar i executar 
l’activitat cultural de l’Aplec Caramellaire el qual aquest any es va celebrar el dia 24 
d’abril amb la seva 43a edició després de dos anys suspès a causa de la situació 
d’alarma sanitària provocada per la COVID-19. I tenint en compte que l’Aplec suposa 
una despesa important pel consistori el qual, a més, hi destina múltiples recursos 
humans propis per l’organització de la jornada. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un esdeveniment amb una forta tradició i que s’ha 
consolidat com a un aplec caramellaire de referència a nivell català amb la presència de 
colles d’arreu del territori així com de la Catalunya Nord i que és un clar exemple de 
difusió i conservació del patrimoni cultural i musical català. 
 
Vist doncs que es tracta d’una activitat subvencionable en el marc de l’esmentada 
convocatòria i que el termini de sol·licitud finalitza el 14 de juliol de 2022. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport i Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya en el marc de les subvencions per a activitats activitats 
culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a 
l’any 2022 (CLT042) per a la organització i realització del 43è Aplec Caramellaire de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la sol·licitud de subvenció i de la 
documentació i tràmits que siguin necessaris per a la sol·licitud i justificació de la 
subvenció. 
 
 
 
12.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL 
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA , FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION UE 
 
13.0.- SEGUIMENT D'ALTRES SUBVENCIONS 
 
14.0.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
15.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 
 
 
 
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, 


