
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000011  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 13 de juny de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 11/2022 
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.6 OBRA REHABILITACIÓ EDIFICI ARCA DE NOÈ 
PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI MUNICIPAL 
4.- LLICENCIA OBRES 70-22 
5.- LLICENCIA OBRES 88-22 
6.- MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ ICIO LLICÈNCIA 94-21 
7.- INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 2031 
8.- SOL·LICITUD RECURS TECNIC PCOM - APLICACIO INFORMATICA PER A LA 
GESTIO DE LES EMERGENCIES AL MUNICIPI 
9.- MODIFICACIO DE L'IMPORT CONCEDIT A L'AFA BELLPUIG EN EL MARC DE LES 
SUBVENCIONS A ENTITATS DE L'ANY 2022 
10.- SOL·LICITUD DE PARADA AL MERCAT SETMANAL 
11.- RESOLUCIO DEFINITIVA RECLAMACIO PATRIMONIAL 
12.- ESMENA DE LA RESOLUCIO DE LES SOL·LICITUDS D'EXEMPCIÓ DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES 
13.- AUTORITACIONS DIVERSES 
14.- SEGUIMENT SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS 
15.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió de la Junta de Govern 11/2022 i sotmet a votació l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior corresponent al 23 de maig de 2022, que s’aprova per 
unanimitat dels assistent sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 11/2022 
 
  La següent relació de despeses 11/2022 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la seva necessitat.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació:    
 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   

Núm. Entrada Cognoms i nom o raó social Núm. doc.  
Data registre Text explicatiu Data doc. Euros 

F/2022/895 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 22010355 2.610,00 

25/05/2022 AOC:124517755 Gasoil Automoció   
F/2022/896 3395XXXXX  22097 955,90 

25/05/2022 AOC:124516108 SEM - Configuració de campanya acotada i puntual a Google Ads Inclou: Setup de campanya 
a les xarxes de ce 

F/2022/897 7709XXXXX  68-A 1.150,08 

25/05/2022 AOC:124529127 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/898 7709XXXXX  69-A 104,75 

25/05/2022 AOC:124529217 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/899 7709XXXXX  70-A 180,99 

25/05/2022 AOC:124529301 Ca l`Anglada, TREBALLS NETEJA MAIG  
F/2022/900 7709XXXXX  71-A 2.147,35 

25/05/2022 AOC:124529387 Pavelló esportiu.TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/901 7709XXXXX  72-A 60,42 

25/05/2022 AOC:124529524 Marquesines Autobus, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/902 7709XXXXX  73-A 1.717,82 

25/05/2022 AOC:124529567 Llar d'Infants, TREBALLS NETEJA MAIG  
F/2022/903 7709XXXXX  74-A 4.192,08 

25/05/2022 AOC:124529902 Escola Pública, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/904 7709XXXXX  75-A 862,50 

25/05/2022 AOC:124529946 Consultori mèdic, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/905 7709XXXXX  76-A 431,12 

25/05/2022 AOC:124530088 Centre de dia, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/906 7709XXXXX  77-A 83,74 

25/05/2022 AOC:124530787 Aula de Cultura, TREBALLS NETEJA MAIG 

F/2022/907 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 45,83 

25/05/2022 AOC:124532032 EPIK 10GR / MACTINA 15ML / NEXA ANTIFORMIGUES 250GR 

F/2022/908 B61096558 Q.C. QUÍMICA PER LA CONSTRUCCIÓ SL 2201696 627,99 

25/05/2022 AOC:124440975 HM1203C Martillo demoledor 1500 w. SDS-Max  NS: 150317Y / D-42450 Set demolicion SDS 
MAX 3 piezas 

F/2022/909 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220197 206,76 

25/05/2022 AOC:124463736 Targetons tornejat keramic / Certificats keramik / Diptics Keramik / Cartell exposició enganxat 
amb cartró 

F/2022/910 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 222324 48,25 



 
 

 
 

25/05/2022 AOC:124434205 FUNDA DE PLASTIFICAR DIN-A4 -80micres (100u) / CAIXA ETIQUETA A4 ADHESIVA-
10654 -105*37 (1600) / UNI-BALL 

F/2022/912 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-153 62,37 

25/05/2022 AOC:124570416 carn picada de porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre / formatge manxego ventero / bistec 
extra 

F/2022/913 7728XXXXX  20 4.787,24 

26/05/2022 AOC:124577261 pressupost Nº 5/22+ tub de 1 polsada, PORTA VALLA CAMP DE FUTBOL 

F/2022/914 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 222414 11,20 

26/05/2022 AOC:124609233 NOTES ADHESIVES 75X75 MM / 00000 MAQUINETA METALICA / TISSORES OFICINA Q-
CONNECT INOXIDABLE 7 -17 CM -B / 

F/2022/915 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2202990 36,18 

27/05/2022 AOC:124647424 Racor de 25 mm Rosca 1" / Racor de 45 mm d'1 1/2" 

F/2022/916 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048743587 626,30 

27/05/2022 AOC:124642050 AURICULARES BLUETOOTH  / POLAR-A/V-AMARILLO/MARINO-L  / PANTALON-CLASSIC-
ELASTIC-GRIS-S  / PANTALON-CLASSI 

F/2022/926 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 1139 72,24 

27/05/2022 AOC:124727099 LWT407CY / LWT407MA / LWT407YE  
F/2022/927 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A710770 47,98 

27/05/2022 AOC:124747521 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2022/928 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-157 20,42 

28/05/2022 AOC:124781955 CONFERÈNCIA CASAL D'AVIS / Llonganissa 

F/2022/929 B58826819 GRAFICSER A 615 552,97 

29/05/2022 AOC:124799047 POLO ALTA VISIBILITAT WT.C3843 M/LLARGA 100% COTÓ COLOR: MARÍ/GROC FLUOR 
TALLES: 2-L 7-XL 2-XXL / POLO ALT 

F/2022/930 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 529 206,39 

31/05/2022 AOC:124860146 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / SUSTRATO PARA PLANTAS SACO 50L / RECEBO 
CÉSPED GRANEL / RESTES VEGETALS CAMI 

F/2022/931 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048760067 183,77 

31/05/2022 AOC:124812811 ZAPATO CARACAS AZUL S1P 42  
F/2022/932 B65476954 GRUP MESOSONA SL 2200728 302,50 

31/05/2022 AOC:124829222 FORMAT 7X5 - KERAMIK  
F/2022/933 4781XXXXX  22054 2.843,50 

31/05/2022 AOC:124841814 FIRA KERAMIK 28.05.2022 S/PRESSUPOST Nº 220303 

F/2022/934 7709XXXXX  78-A 58,08 

31/05/2022 AOC:124859211 Neteja  BRIGADA.   
F/2022/935 7709XXXXX  79-A 185,13 

31/05/2022 AOC:124859305 Neteja  ESCORXADOR  
F/2022/936 7709XXXXX  80-A 199,65 

31/05/2022 AOC:124859414 Neteja   VESTUARIS  FUTBOL  
F/2022/937 7709XXXXX  81-A 638,88 

31/05/2022 AOC:124859475 Extres  PATULEIA   
F/2022/938 7709XXXXX  82-A 428,34 

31/05/2022 AOC:124859526 Centre de dia, hores que han sobrepassat el pressupost previst. 

F/2022/939 7709XXXXX  83-A 98,01 

31/05/2022 AOC:124859670 Neteja a fons, PUNT 7 fonts. KERAMIK  
F/2022/941 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 221248 79,48 

31/05/2022 AOC:124833657 lloguer contenidor 20m3  
F/2022/942 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220206 32,91 

31/05/2022 AOC:124858236 Etiquetes concursos pintura i sketchkrawl  
F/2022/943 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2022/D3/000

240 
133,85 

31/05/2022 AOC:124907001 6 CARN / 3 CANELONS DE CARN SENSE GLUTEN / 3 CANELONS DE CARN SENSE 
GLUTEN I SENE LACTOSA 

F/2022/944 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2022//22145
2 

265,84 

01/06/2022 AOC:124953081 000 - Ut. Placa plana d'alumini, mida 350 x 100 x 0,8 mm., reflectant groc fluor nivell-3 D.G. / 
000 - Ut. 

F/2022/945 B61686168 COMPANYIA D'UNIFORMES TECNIPRO S.L. 631320 443,71 



 
 

 
 

01/06/2022 AOC:124958142 DELANTAL COCINA SARGA / SER KERAMIK / FOTOLIT SERIGRAFIA / POSTA EN 
MAQUINA 

F/2022/946 B61935490 EQUIP-VIC SL. A 1290 33,32 

01/06/2022 AOC:124967691 CULLERA POSTRES VERDI  
F/2022/947 4779XXXXX  1-220258 19,13 

01/06/2022 AOC:124959407 MOSCATELL / CAPSA AMB BOSSA 5L  
F/2022/948 4779XXXXX  1-220318 96,79 

01/06/2022 AOC:124959554 NEGRE 14º / CAPSA AMB BOSSA 20L / CAPSA AMB BOSSA 10L 

F/2022/949 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A711124 64,77 

01/06/2022 AOC:124928719 PAPEL HIG. ECO NATURAL 20 2C P-108 / PAQ-18 PAPEL HIG.IND.ECO NATURAL 130 
Ø51 / PAQUETE-6 BOBINA SECAMANOS 

F/2022/950 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A711125 322,03 

01/06/2022 AOC:124928789 PAQ-6 ROLLO HYGENIUS/IDENTITY HANDS TOA / PAQ-12 PAPEL HIG. ECO NATURAL L-
ONE MINI 

F/2022/951 B58561978 RECLAM PUBLICITARI SL RV22 820 157,30 

01/06/2022 AOC:124915310 AJUNT. SANT JULIÀ DE VILATORTA RECLAM MAGAZINE  1/2 PÀGINA - EDICIÓ: 19-5-
2022 

F/2022/952 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 133 653,40 

01/06/2022 AOC:124915502 SPOTS EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA / CAMPANYA - FIRA DEL TOPÍ - 
MAIG 

F/2022/953 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-163 102,52 

01/06/2022 AOC:125020243 burguer meat de vedella / ous mitja dotzena / bistec extra / pernil cuit cuixa / pit de pollastre 

F/2022/954 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL P 221 544,50 

02/06/2022 AOC:125047296 Banner L`Osonenc de l`Any 27/05/2022 / Espot Keramik 

F/2022/955 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL P 222 206,31 

02/06/2022 AOC:125047336 Des del 16 al 26 de maig. 5 Passis diaris. Falca de 20" 

F/2022/956 B62475702 SUMINISTROS ANPER S.L. 22003948 259,69 

02/06/2022 AOC:125051507 PA84PACHF - BLANCA TORNO Y MODEL. HUMEDA CHAMOTADA 0,05 / UT840001 - 
PUNZON MANGO MADERA / HOPLB10 - PLUS 

F/2022/957 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 220004468 17,39 

02/06/2022 AOC:125063703 LANZA LIMPIEZA MULTICHORROS CLASSIC CON 18300-20 / LLAVE ESTRIADA NORMAL 
/ LLAVERO PORTAETIQUETA(BL 8UND)N 

F/2022/958 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 22200466 246,05 

02/06/2022 AOC:125082178 N.Albara:221936  Data: 04-05-22 / TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

F/2022/959 A08447369 EL 9 NOU P 1475 696,96 

02/06/2022 AOC:125082595 Aj. Sant Julià de Vilatorta- Keramik 5x3  27/05/2022 

F/2022/960 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2200579 60,95 

02/06/2022 AOC:125083985 COLLARÍ 32 1/2" / TAP FINAL PL 32 / ELECTRO RAIN BIRD 1" 9V _DV / ENLLAÇ PLASTIC 
16 MM. AMB ANELL / COLZE 

F/2022/961 A08447369 EL 9 NOU P 1620 211,75 

02/06/2022 AOC:125084851 Aj. Sant Julià de Vilatorta-Bàner Keramik  
F/2022/962 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 2022010000

3118 
50,82 

02/06/2022 AOC:125100492 1-MTS PLASTIC POLITE  
F/2022/964 A58385691 ROVIRA VIC SA 220913 54,93 

02/06/2022 AOC:125076863 7213FG SABATA N.41   
F/2022/965 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 84 20,32 

02/06/2022 AOC:125078150 CANVIAR BOMB H4 NISSAN  
F/2022/966 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 222540 13,19 

02/06/2022 AOC:125084435 APLI ETIQUETES  BLANCA 10197  
F/2022/967 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/22/0052 93,65 

03/06/2022 AOC:125164629 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM PER L'ANY 2022 FACTURA MAIG 
2022 / M2M-4G ALPR (2 punts x 12 meso 

F/2022/968 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. PC22 266 598,35 

03/06/2022 AOC:125207539 1 controlador d'accés 27/05 de 19h a 08h / 1 controlador d'accés De 10h a 20h 

F/2022/969 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048781877 148,32 

03/06/2022 AOC:125137016 MS-SPEEDTACK 3400 BLANCO, 290 ML  
F/2022/970 3395XXXXX  2022 

S20220955 
600,00 



 
 

 
 

03/06/2022 AOC:125215625 OVARIOHISTERECTOMIA GATA / CASTRACIO 

F/2022/972 B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 3030091851 363,00 

03/06/2022 AOC:125157122 23.05.2022-RAC105 Loc MAN-KERAMIK AJ.DE SANT JULIA DE V ( 23.05.2022-RAC105 Loc 
MAN-KERAMIK AJ.DE SANT JUL 

F/2022/973 B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 3030091988 726,00 

03/06/2022 AOC:125157123 23.05.2022-RAC105 Loc BCN-KERAMIK AJ.DE SANT JULIA DE V ( 23.05.2022-RAC105 Loc 
BCN-KERAMIK AJ.DE SANT JUL 

F/2022/974 B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 3030092053 544,50 

03/06/2022 AOC:125157226 23.05.2022-RAC1 Loc MAN-KERAMIK AJ.DE SANT JULIA DE V ( 23.05.2022-RAC1 Loc 
MAN-KERAMIK AJ.DE SANT JULIA D 

F/2022/975 B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 3030092546 786,50 

03/06/2022 AOC:125157250 23.05.2022-RAC105-KERAMIK AJ. S. JULIA VILATORT ( 23.05.2022-RAC105-KERAMIK AJ. 
S. JULIA VILATORT ) / 24.0 

F/2022/976 3394XXXXX  135 2.371,60 

03/06/2022 AOC:125199959 Creativitat del Keramik 2022  
F/2022/977 B08480774 SELEFLOR SL 89369 43,56 

03/06/2022 AOC:125154001 PETUNIA T11 / TAJETE T11 / DIMORPHOTECA T13 / SAINT PAULIA T12 

F/2022/978 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A711952 46,03 

03/06/2022 AOC:125168570 PAQUETE-6 BOBINA SECAMANOS 2 C 1,1 KG 

F/2022/979 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A711953 67,40 

03/06/2022 AOC:125168572 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800  
F/2022/980 B60872652 JOSEP'S MOBLES DISSENY SL 1 5.022,71 

03/06/2022 AOC:125146669 Estans FIRA   
F/2022/981 J65001661 T52,SCP T52-2201-

0088 
826,19 

03/06/2022 AOC:125180685 360 1  TROFEUS 1rs CLASSIFICATS/ CLASSIFICADES / 360 2 TROFEUS 2ns 
CLASSIFICATS/CLASSIFICADES / 360 3 TROF 

F/2022/982 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 348 225,06 

04/06/2022 AOC:125255609 P20-TACJ-004 - Begonia Semperfloreus T11cm / P20-TACJ-004 - Clavell de moro T11cm / 
P20-TACJ-004 - Alegria 

F/2022/985 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 366 538,45 

04/06/2022 AOC:125255678 A20-TACJ-013 - Acctuació recollida residus vegetals ( mes de maig. ) 

F/2022/986 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 
2200780 

540,82 

04/06/2022 AOC:125289123 Hores ( Serveis informàtics mes de maig )  
F/2022/988 B58826819 GRAFICSER A 661 48,57 

04/06/2022 AOC:125317841 POLO ALTA VISIBILITAT WT. M/CURTA 100% COTÓ REF. C3841 COLOR MARÍ I GROC 
FLUOR TALLES: 2-XL / BRODAT AJ.SA 

F/2022/989 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 22 49 42,65 

04/06/2022 AOC:125266868 PA PATULEIA   
F/2022/990 B63956536 ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP 2022/0263 3.811,50 

04/06/2022 AOC:125294928 PROJECTE EXECUTIU PER A UNA INSTAL¿LACIÓ D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC A LA 
ILLA D¿INTAL.LACIONS DE LA FONT D¿E 

F/2022/991 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 1-220954 658,24 

04/06/2022 AOC:125273427 MARTELL MAKITA SDS-MAX HM1213C 9.7kg.19.10j Nº Serie: 0071503Y / SAT: 065396 
Data: 10/05/2022 REPARACIO MA 

F/2022/992 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220214 368,69 

04/06/2022 AOC:125300688 Talonaris piscina laborable 1+0 100x1 / Talonaris Entrada piscina festius 1+0 100x1 / Talonaris 
entrada pi 

F/2022/994 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 213959 13,33 

05/06/2022 AOC:125374336 REF.:TPV28 / N.Albara:3609887  Data: 17-05-22 / Obs:LA PATULEIA / RODO 1/2KG SENSE 
GLUTEN / N.Albara:36099 

F/2022/995 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 213958 594,41 

05/06/2022 AOC:125374338 REF.:TPV36 / N.Albara:3609873  Data: 14-05-22 / Obs:CAMINADA / PAGES ARTESA 1000g / 
TALLAR* / REF.:TPV29 / 

F/2022/996 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 213956 30,03 

05/06/2022 AOC:125374334 REF.:TPV28 / N.Albara:3609856  Data: 08-05-22 / Obs:LET'S CLEAN UP EUROPE / COCA 
PA CROSSANDRA / 6 MAGDALE 

F/2022/997 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 213960 455,27 

05/06/2022 AOC:125374337 REF.:TPV36 / N.Albara:3609935  Data: 28-05-22 / XOCO DESFETA / COCA PA 
CROSSANDRA / KERAMIK / REF.:TPV28 / 

F/2022/998 7730XXXXX  2022016 3 290,40 



 
 

 
 

06/06/2022 AOC:125406309  Hores desbrossar ( Hores per desbrossar solar del Solà,solars del cementri i solar del C/Lluis 
Companys. 

F/2022/999 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 65 755 6,05 

08/06/2022 AOC:125447627 65-127501 - RENTAT VARIS PITRALLS / 65-127900 - RENTAT 

F/2022/1000 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 65 756 32,56 

08/06/2022 AOC:125447760 65-127901 - SERVEI RENTAT PITRALLS  
F/2022/1001 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 2132 136,06 

08/06/2022 AOC:125453533 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET 
NATURAL LITRE TORRE / IOGURT N 

F/2022/1002 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202203449 57,74 

08/06/2022 AOC:125456688 CARGOL ABC C P PZ BICRO BL / CARGOL ABC C P PZ BICRO BL / PILA BOTO LITI DL 
CR 2430 / PERFIL AILLANT CAUTX 

F/2022/1004 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM02/13611 663,76 

08/06/2022 AOC:125453135 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota 
Mensual Internet 1000 

F/2022/1010 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 390 1,37 

08/06/2022 AOC:125527590 REF: PISCINA- TAP M 290 LLAUTÒ 3/8  
F/2022/1012 B67096032 VUITDEU COMUNIACIÓ & EVENTS SL 22 150 961,95 

09/06/2022 AOC:125571046 Carpa 3x4,5 Club Ciclista CALMA  
F/2022/1013 4788XXXXX  12 500,00 

09/06/2022 AOC:125263963 Taller "TREPITJA FANG"  
F/2022/1014 4793XXXXX  12 1.712,26 

09/06/2022 AOC:124843861 Conducció i amenització del Keramik  
F/2022/1015 B08614414 GERMANS JIMENEZ S.L. 4427 192,40 

09/06/2022 AOC:125541670 SERVEI DE FRUITA CURSA POPULAR  
F/2022/1016 B55249221 MORERA AGROCOMERÇ SLU 22001509 84,00 

09/06/2022 AOC:125314339 PALLA BALES   
F/2022/1017 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF00000042

7 
242,76 

09/06/2022 AOC:125567356 09/05 8189LLJ S/PLOM 95 / 09/05 8189LLJ DESCOMPTE / BONIF. RD 6/22 

F/2022/1018 G67715789 APLEC COMARCAL DE LA SARDANA D'OSONA 2 1.500,00 

09/06/2022 AOC:125474866 Col.laboració en l' edició del doble Cd commemoratiu del 15è Aplec Comarcal de la sardana 
d'Osona el julio 

F/2022/1019 P0827800D AJUNTAMENT DE TARADELL 2022-011 1.272,00 

09/06/2022 AOC:124920395 Liquidació segons ord. fiscal 25 Art. 6è Curs natació 3er trim. 24 nadons 10 sessions. 

F/2022/1020 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q22 
221180952 

118,96 

09/06/2022 AOC:125613886 1.00 - Consum SMS durant el periode de facturació (616625865) / 1.00 - GOUFONE 
ILIMITADA 20GB (644160977) 

F/2022/1021 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22044038 71,28 

09/06/2022 AOC:125611533 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 316419 ; Actual 
BN= 317824 Ubicación: PÇA. 

F/2022/1022 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-173 100,69 

10/06/2022 AOC:125527724 mandonguilles grans o sopa / ous mitja dotzena / cuixes de pollastre / bistec extra / pit de 
pollastre / f 

F/2022/1023 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048831303 105,71 

10/06/2022 AOC:125689036 MEDIA-MASCARA-HM175-SIN-FILTROS 

F/2022/1024 3395XXXXX  A247186/202
2 

87,80 

23/05/2022 CREMA SOLAR    
F/2022/1025 7888XXXXX  169 3,64 

24/05/2022 NOTA SIMPLE    
F/2022/1027 B66923657 MAXI CASA 2022052518 150,50 

25/05/2022 MATERIAL PER KERAMIK   
F/2022/1028 B66923657 MAXI CASA 2022052487 6,85 

25/05/2022 MATERIAL PER KERAMIK   
F/2022/1029 EU528003555 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. 128933599 169,28 

26/05/2022 RENOVACIÓ ZOOM STANDARD PRO ANNUAL  
F/2022/1030 B66923657 MAXI CASA 2022053826 81,27 



 
 

 
 

30/05/2022 MATERIAL PER KERAMIK   
F/2022/1031 B63063929 AUSA GEL SL A/233 388,21 

31/05/2022 SUBMINSTRAMENT PEIX I CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

F/2022/1032 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS FRO2022116
8020 

261,32 

02/06/2022 SEGELLS MES DE MAIG   
F/2022/1033 4784XXXXX  59 500,00 

02/06/2022 MASTERCLASS DE MODELAT, WORKSHOP I PREPARAR ACTIVITAT, KERAMIK 

F/2022/1034 4060XXXXX  51-1 1.478,40 

03/06/2022 DINARS CENTRE DE DIA, MAIG   
F/2022/1035 3854XXXXX  4.2022 242,00 

03/06/2022 TALLER TRANSFER KERAMIK   
F/2022/1036 448XXXXXX  822 83,16 

03/06/2022 PODERS ALCALDE PER SINISTRE CREU DEL TALL  
F/2022/1037 7731XXXXX  0322 175,00 

07/06/2022 TALLER DE MOTELLES KERAMIK   
F/2022/1038 39326286N TROFEUS 52 - AGUSTÍ ARROYO JAÉN 165,04 

11/06/2022 AOC:125773813 280 0 COPA COMERCIAL ECON. PLATEJ. AMB PORTA ALEGORIA. 34 cm. 1r classificat / 
280 1 COPA COMERCIAL ECON. 

F/2022/1039 7727XXXXX  01/0000566 262,50 

10/06/2022 DINARS, BEGUDES I ALTRES DIES DE LA FIRA KERAMIK 

F/2022/1040 7727XXXXX  01/0000433 47,60 

10/06/2022 ESMORZAR BRIGADA PER FIRA KERAMIK  
F/2022/1041 7727XXXXX  01/0000942 120,10 

10/06/2022 VARIS DE BEGUDES I MENJAR PER KERAMIK 2021  

   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
3.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.6 OBRA REHABILITACIÓ EDIFICI ARCA DE 
NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI MUNICIPAL 
 
   Vist que en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 18 de 
novembre de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra va 
adjudicar els dos lots del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè 
per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta a la Unió temporal 
d’empreses Manzano Arbúcies SL, Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL, amb els 
següents imports:  

- Lot 1 – Projecte de construcció de la biblioteca: 1.148.099,00 €, sense IVA.  

- Lot 2 – Projecte d’instal·lacions de climatització al consultori: 65.430,00 €, 
sense IVA.  

 
Atès que en data 3 de desembre de 2021 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de 
l’obra que és de setze mesos.  
 
Vista la certificació núm. 6 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, presentada per l’empresa UTE Imar Manzano, amb la conformitat 
del director de l’obra i del director d’execució, i que és d’un import de 14.934,61 €, IVA 
inclòs.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  



 
 

 
 

 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 6 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de 
l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, per un import de 14.934,61 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 04.3321.622.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022 de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 70-22 
 
     
Expedient núm.:  70/22 
Emplaçament:  carrer Doctor Anglada, 32 
Promotor:  Negia Catalunya SA 
Objecte: escomesa directa de gas canalitzat. Obrir rasa de 0,40m  x 1,00m  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per Negia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa directa de gas canalitzat. Obrir rasa de 
0,40m  x 1,00m.  
 
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 Negia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa directa de gas 
canalitzat. Obrir rasa de 0,40m  x 1,00m, situades a carrer Doctor Anglada, 32, d’aquest 
municipi. 
 
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 5 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. 

- Caldrà tenir previ a l’inici de les obres, l’acta de control d’obra segons determina 
l’ordre TIC/341/2003, o la comunicació de no afectació emesa per l’empresa 
elèctrica distribuïdora corresponent 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. 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 
250,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  250,00 x 3,50 % =  8,75 € 

 
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 250,00 €) =  35,25 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  8,75 € + (Taxa)  35,25 € = 44,00 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 88-22 
 
   
Expedient núm.:  88/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica   
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica .  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents per a l’execució 
de les obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 8 de juny de 2022, 
amb ID Registre E2022002188 per la qual s’aporta documentació a requeriment 
de l’Ajuntament. 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin 
i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap 
cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib 
superior format per la línia horitzontal del carener.  

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 
 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions 
detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 6.844,73 
€ i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia 
solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 3,15 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 6.844,73 € 
o Quota: 6.844,73 € x 3,50 % = 239,56 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 11,98 € 
 
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 6.844,73 € ) = 41,84 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  11,98 € + (Taxa)  41,84 € = 53,82 Euros 

 
   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
6.0.- MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ ICIO LLICÈNCIA 94-21 
 
     



 
 

 
 

Vista la sol·licitud presentada demanant que es modifiqui el pressupost d’execució 
material que consta a la liquidació econòmica de la llicència urbanística núm. 94/21, 
concedida en data 29 de novembre de 2021, per les obres de construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat. 
 
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, en relació a l’increment de 
pressupost de l’obra en base a la documentació justificativa, aportada per l’arquitecta 
redactora del projecte, Mireia Segalés Espadamala. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Deixar sense efecte la liquidació econòmica de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, corresponent a la llicència urbanística núm. 94/21, aprovada el dia 
29 de novembre de 2021, per un import de 7.260,34 €. 
 
Segon: Practicar una nova liquidació econòmica de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, corresponent a la llicència urbanística núm. 94/21 per un import 
de 10.862,07 €. 
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
7.0.- INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 2031 
 
 
 
 Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys soferts als 
baixos de la seva finca a conseqüència del funcionament de la xarxa de sanejament en 
dies de pluja, concretament 30 de maig, 6, 7 i 11 de juny de 2022. 
 
Vista la normativa d’aplicació al procediment de responsabilitat patrimonial que està 
inclosa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, havent estat derogada per aquesta Llei la normativa a la qual 
fa referència la reclamació, sense que això sigui obstacle a la seva tramitació. 
 
Considerant que en la sol·licitud que ha realitzat la interessada s’especifiquen els danys 
soferts, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament de servei 
públic, l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, el moment en que 
efectivament es varen produir els danys acompanyant-se de la documentació i informes 
i de la proposta de prova. 
 
Atès que no ha prescrit el dret a reclamar perquè no ha transcorregut més d’un any des 
de que es va produir el fet i del seu guariment. 
 
Es proposa a la Junta de Govern els següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer: Incoar expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts 
als baixos de la seva finca a conseqüència del funcionament de la xarxa de sanejament 
en dies de pluja, concretament 30 de maig, 6, 7 i 11 de juny de 2022, fent constar que 
el termini per a la seva resolució és de 6 mesos a partir de la presentació de la 
reclamació patrimonial i que els efectes del silenci administratiu és negatiu. 
 
Segon: Designar instructor de l’expedient al regidor de serveis i del cicle de l’aigua, 
senyor Jaume Vilella i Ramoneda. 
 
Tercer: Demanar informes als Serveis tècnics municipals sobre el funcionament de la 
xarxa de clavegueram en aquest sector, a Meteovilatorta sobre la quantitat i intensitat 
de pluja dels dies assenyalats pels reclamants, així com altres informes que la instrucció 
de l’expedient requereixi. 
 
Quart: Notificar aquest acord als interessats i la companyia asseguradora de la 
responsabilitat civil de l’Ajuntament, als efectes oportuns, fent constar que és un acte de 
tràmit qualificat, contra el qual es podrà interposar recurs de reposició potestatiu davant 
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes des de la seva notificació.  
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- SOL·LICITUD RECURS TECNIC PCOM - APLICACIO INFORMATICA PER A LA 
GESTIO DE LES EMERGENCIES AL MUNICIPI 
 
Vist que l’Ajuntament en sessió plenària de 29 de març de 2021 va aprovar inicialment 
el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), el qual va esdevenir 
aprovat definitivament al no presentar-se al·legacions en el termini d’exposició pública. 
 
Atès que en data 20 de setembre de 2021 l’Ajuntament va trametre el document del 
DUPROCIM aprovat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva 
homologació d’acord amb el que estableixen els articles 17 i 46 de la Llei 4/1997, de 20 
de maig, de protecció civil de Catalunya i del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel 
qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals. 
 
Vist que a data 30 de desembre de 2021 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
tramet l’informe favorable d’homologació del DUPROCIM de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Tenint en compte que per millorar la gestió i mantenir actualitzat el document una de les 
eines recomanables i que la Diputació de Barcelona posa a la disposició dels ens locals 
és el PCOM – Aplicació informàtica per a la gestió de les emergències al municipi. 
 
Atès que es tracta d’una aplicació que permet actualitzar dades del DUPROCIM, 
gestionar emergències i inclús fer enviaments d’alertes per SMS a persones o elements 
vulnerables que constin al DUPROCIM i, per tant, resulta una eina de suport d’alta utilitat 
davant una emergència i que agilitza la revisió i actualització del document que cal fer-
se cada 4 anys. 
 



 
 

 
 

Atès que el termini per sol·licitar el recurs material dins del Catàleg de serveis de l’any 
2022 finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs material PCOM – Aplicació 
informàtica per a la gestió de les emergències al municipi en el marc del Catàleg de 
Serveis 2022. 
 
Segon.- Trametre la sol·licitud a través del Portal de Tràmits Municipal (PMT). 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
9.0.- MODIFICACIO DE L'IMPORT CONCEDIT A L'AFA BELLPUIG EN EL MARC DE 
LES SUBVENCIONS A ENTITATS DE L'ANY 2022 
 
Vista la sol·licitud de l’AFA Bellpuig per donar continuïtat al suport de biblioteca del 
centre que es va iniciar a 13 de gener de 2022 i finalitzava el 27 de maig amb la voluntat 
que es segueixi oferint fins a finalitzar el curs el 17 de juny de 2022.  
 
Vist que es tracta d’un suport que s’ha valorat molt positivament tant per part del centre 
educatiu com de l’AFA i vist que des de la regidoria d’educació també s’ha valorat 
positivament. 
 
Atès que es tracta d’una suport que es realitzarà mitjançant l’ampliació de jornada d’una 
persona contractada per l’Ajuntament i, per tant, suposarà una despesa addicional no 
prevista en el pressupost. 
 
Atès que aquest suport previsiblement suposarà una despesa de 152,55 € i que l’AFA 
ha manifestat la voluntat que aquesta quantitat es descompti de la subvenció concedida 
en el marc de les subvencions a entitats municipals per a l’any 2022. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 25 d’abril de 2022 es va 
aprovar la concessió d’una subvenció directa a l’AFA Bellpuig per un import de 2.406,06 
€ i que es farà efectiva mitjançant una transferència amb càrrec a la partida 
pressupostària 07.326.480.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022. 
 
Atès que caldrà dur a terme una modificació pressupostària per transferir l’import de 
152,55€ de la partida pressupostària 07.326.480.00 del capítol 4 a la partida 
12.326.140.00 del capítol 1 de despeses. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’import de la subvenció econòmica concedida a l’AFA 
Bellpuig en el marc de les subvencions a entitats municipals per a l’any 2022 essent 
l’import concedit de 2.253,51 €, actualitzant el conveni a signar amb l’entitat per procedir 
al seu pagament. 
 
Segon.- Traslladar l’acord al Ple per a l’aprovació de la corresponent modificació 
pressupostària per tal de transferir l’import de 152,55€ del capítol 4 de la 07.326.480.00 
al capítol 1 a la partida 12.326.140.00. 



 
 

 
 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’AFA Bellpuig, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- SOL·LICITUD DE PARADA AL MERCAT SETMANAL 
 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada E2022001972 i en data 25 de maig de 2022 
per a la concessió d’una parada de flors al mercat setmanal municipal.  

 
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 i concedir permís per a la instal·lació d’una 
parada de flors al mercat setmanal municipal de Sant Julià de Vilatorta. 

  
Segon.- Notificar el present acord a la interessada 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, segons 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. 
 
 
11.0.- RESOLUCIO DEFINITIVA RECLAMACIO PATRIMONIAL 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 24 de gener de 2022 va acordar iniciar el 
procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta pels danys soferts a conseqüència d’una caiguda a l’avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat el dia 9 d’agost de 2021. 
 
En aquest mateix acord i tal com disposa l’article 81 de la Llei de Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, es va demanar un informe al cap 
dels serveis de manteniment de l’Ajuntament sobre l’estat de la vorera de l’avinguda de 
Nostra Senyora de Montserrat (davant del jardí del Casal Núria, abans del núm. 31) en 
la data de la caiguda i també als tècnics de l’empresa de manteniment de jardineria 
perquè informin sobre l’estat dels arbres que hi ha a la vorera d’aquesta avinguda, així 
com altres informes que la instrucció de l’expedient requereixi. 
 
Vistos els informes emesos pel cap del servei de manteniment de l’Ajuntament i de 
l’empresa que fa el manteniment de jardineria del municipi i citades les persones en 



 
 

 
 

qualitat de testimonis es va emetre proposta de resolució per part de la instructora de 
l’expedient en sentit desestimatori de la reclamació d’indemnització. 
 
Atès que es va notificar la proposta de resolució a la interessada i havent transcorregut 
el període per presentar al·legacions sense que se n’hagin presentat.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Desestimar la reclamació d’indemnització per la caiguda a la vorera de 
l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat el dia 9 d’agost de 2021, per no haver-se pogut 
constatar que la causa de la caiguda fos l’existència a la vorera dels fruits caiguts dels 
arbres que hi ha a les voreres de l’avinguda, i que d’haver-n’hi suposen una quantitat i 
unes dimensions perfectament eludibles amb una diligència normal i una mínima atenció 
per part dels vianants, i per tant no es pot deduir un nexe causal entre la caiguda i l’estat 
de la vorera. 
 
Segon.- Notificar la resolució fent-li constar que posa fi a la via administrativa. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
12.0.- ESMENA DE LA RESOLUCIO DE LES SOL·LICITUDS D'EXEMPCIÓ DE LA 
TAXA D'ESCOMBRARIES 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió de 7 de març de 2022 pel qual es va 
aprovar la reducció del 100% de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de les sol·licituds E2022000703, 
E2022000707, E2022000708, E2022000710 i E2022000711, i per altra banda  efectuar 
requeriment de documentació addicional a les sol·licituds E2022000704 i E2022000705. 
 
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 29 que regula la taxa per a la prestació del servei de 
gestió de residus municipals per a l’any 2022 i determina a l’article 5.3 que “s’aplicarà 
una reducció de la taxa del 100% per a la prestació del servei en habitatges, prevista a 
l’apartat 2.1 quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del salari 
mínim interprofessional” sense exigir la necessitat d’informe de serveis socials que 
determini la situació de risc social de la persona sol·licitant tal i com es requeria en 
aquesta ordenança d’exercicis anteriors, en les quals el/la sol·licitant de la bonificació 
havia d’adreçar la sol·licitud que motivava un informe dels serveis socials referent a les 
condicions econòmiques, socials i familiars del/ de la sol·licitant.  
 
En aquest sentit doncs, seguint la literalitat del text de l’ordenança vigent es deixa oberta 
la possibilitat de concedir l’exempció a totes aquelles persones que compleixin el requisit 
del llindar dels ingressos familiars, independentment de la seva situació econòmica o 
social, cal esmenar l’acord pres en sessió de 7 de març de 2022.  
 
Atès que les persones sol·licitants a les quals es va acordar requerir ja han abonat el 
pagament de la taxa i, al ser beneficiaris d’exempció, s’ha de reconèixer un ingrés 
indegut. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Esmenar l’acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2022 en el sentit 
de deixar sense efectes el requeriment a les sol·licituds E2022000704 i E2022000705 i 
concedir-los per a l’exercici 2022 la bonificació del 100% de la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans. 
 
Segon.- Declarar com a ingrés indegut l’import abonat en concepte de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans a les 
persones amb registre E2022000704 i E2022000705, i procedir a la seva devolució. 
 
Tercer.- Estudiar per a l’exercici 2023 les condicions per a l’aplicació de la bonificació 
de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i 
urbans per aquells subjectes que es trobin en una situació de vulnerabilitat. 
 
Quart.-Notificar aquest acord a les persones interessades, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
13.0.- AUTORITACIONS DIVERSES 
 
S’autoritzen les sol·licituds amb registre d’entrada: 2071-2201 
 
14.0.- SEGUIMENT SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local del contingut de les 
convocatòries de subvencions publicades per altres Administracions Públiques, i que es 
tramitaran, si es considera oportú, per les respectives regidories en funció de les 
delegacions corresponents. 
 
15.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local de les queixes i 
suggeriments rebuts des de la darrera sessió i que es tramitaran per cada regidoria en 
funció de les corresponents 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, 


