
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000001  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 10 de gener de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:45 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 1/2022 I 23/2021 
3.- APROVACIO DE RELACIONS DE CRÈDITS INCOBRABLES 
4.- LLICENCIA OBRES 120-21 
5.- LLICENCIA OBRES 113-20 
6.- DENEGACIO LLICENCIA OBRES 118-20 
7.- LLICENCIA OBRES 119-20 
8.- LLICENCIA OBRES 123-20 
9.- LLICENCIA OBRES 137-20 
10.- LLICENCIA OBRES 142-20 
11.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO CR. DEL PUIG 19 
12.- ACTIVITAT C. COMERÇ 27 
13.- AUTORITZACIO DE PAS CLUB ATLETIC AMER 
14.- REVOCACIO SUBVENCIO A L'ENTITAT ESPLAI SERRALLONGA, 
CONVOCATORIA SUBVENCIONS ENTITATS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
2020 
15.- REVOCACIO D'UNA SUBVENCIO PER AL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS 
COMERCIALS DE L'ÀMBIT DE L'HOSTALERIA O QUE IMPLIQUIN UN CONTACTE 
FÍSIC ESTRET I DIRECTE AMB EL CLIENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ 
GENERADA PEL COVID-19 I QUE TINGUIN ESTABLIMENT EN EL MUNICIPI DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
16.- BASES I CONVOCATORIA SUBVENCIONS PER A L'ALLOTJAMENT A UN ESPAI 
DE COWORKING 2022 
17.- SUBVENCIONS PER A LA SUBSCRIPCIO DIGITAL AL 9NOU PER A JOVES QUE 
COMPLEIXEN 18 ANYS 
18.- APROVACIO CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2021 AMB EL 
CONSELL COMARCAL D'OSONA 



 
 

 
 

19.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE L'ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS PEL 
SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS 
20.- CONVOCATORIA ANTICIPADA PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2022 
21.- ALTRES INFORMACIONS 
21.1.- HORARIS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 2022 
21.2.- INICI DE PRESTACIO DEL SERVEI D'AIGUA PER PART D'ONAIGUA EPEL 
21.3.- INFORMACIO DE SUBVENCIONS 
21.4.- CATALEG DE SERVEIS 2022 
22.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 13 de desembre de 2021, que s’aprova per unanimitat dels 
assistents sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 1/2022 I 23/2021 
 
Les següents relacions de despeses 1/2022 i 23/2021 responen 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: 
 
Relació 1/2022 
  

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   
Núm. 

Entrada 
Cognoms i nom o raó social Núm. doc. 

 
Data 

registre 
Text explicatiu 

 
Data doc. Euros 

F/2022/2 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 363 44,72 

05/01/2022 
AOC:115677365 REF: CASAL AVIS- MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- LAMPARA COMPACTA DULUX 26W/840 / 
TASSSA RECICLATGE ECORAEE 

F/2022/3 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 364 13,02 

05/01/2022 
AOC:115677377 REF: ARMARI BRIGADA- MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- MERLIN GERIN COMPLERT DOBLE 
BARRA ESTANDARD PANY 

F/2022/4 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 365 9,92 

05/01/2022 
AOC:115699706 ref: centre de dia-material enregat brigada- celer lampara led gu10 6,5w 3000k / TASSA RECICLTGE 
ECORAEE 

F/2022/5 3393XXXXX  1004 847,00 

05/01/2022 
AOC:115546726 Espectacle de dibuix amb sorra i cubiart durant l'esdeveniment NADAL EN VERS, celebrat el dia 25 
de desemb 

F/2022/6 7709XXXXX  1-A 130,68 

05/01/2022 AOC:115679261 NETEJA escorxador Desembre-2.021 
 

F/2022/7 7709XXXXX  2A 232,32 

05/01/2022 AOC:115679557 NETEJA  Vestuaris FUTBOL ,Desembre-2.021 

F/2022/8 7709XXXXX  3-A 32,67 



 
 

 
 

05/01/2022 AOC:115679776 Neteja  Brigada - Desembre-2.021 
 

F/2022/9 7709XXXXX  4-A 522,72 

05/01/2022 AOC:115680017 Extres Patuleia,Desembre-2.021 
 

F/2022/10 7709XXXXX  5-A 392,04 

05/01/2022 AOC:115680573 Centre de dia,hores que han sobrepassat el pressupost previst. 

F/2022/11 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01 01/0005701 4,82 

05/01/2022 AOC:115547061 SIPCAM FLASH ACARICIDA ESPECIFIC 30ML 

F/2022/12 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01 01/0006347 45,19 

05/01/2022 AOC:115547563 BOSSA DEXIAL G-110 85X105 10U  NEGRE 

F/2022/13 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01 01/0007251 99,40 

05/01/2022 AOC:115547844 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA / BOSSA DEIX.G-110 85X105 10U NEGRE 

F/2022/14 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 73 30,25 

05/01/2022 AOC:115735506 REP PUNXADA FURGO ELECT 
 

F/2022/15 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 138357 219,89 

05/01/2022 AOC:115669685 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 9010E 

F/2022/16 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 136637 185,65 

05/01/2022 AOC:115741183 MICROONES ROMMER INOX AMB GRILL / PICADORA MOULINEX SERIE ECO 

F/2022/17 F08226714 ABACUS 9030334939 65,40 

05/01/2022 
AOC:115659429 AB NETEJA PIPES COLORS BASICS (30u)  / GOMETS ESTRELLA OR ROTLLE  / AB POM PONS 
MICRO COLORS 500u  / BL. C 

F/2022/18 F08226714 ABACUS 9030334940 30,48 

05/01/2022 
AOC:115659428 BLISTER COLA TERMOFUSIBLE MAXI XL 12 UN  / BL. COLA TERMOFUSIBLE MINI 20W 22UN.  / 
FELTRE PER PICAR 12X16 

F/2022/19 3393XXXXX  03/22 49,01 

05/01/2022 AOC:115828126 FLOCA PER TURBANS DE REIS 
 

F/2022/20 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202108095 23,33 

05/01/2022 
AOC:115848726 BAGA TANCADA INDEX / TOPE PERSIANA 60 MM / COPIA CLAU SERRETA / COPIA CLAU 
PUNTS 

F/2022/22 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A700145 96,42 

07/01/2022 
AOC:115895602 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B / PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 18M. P-108 / PAQUETE-18 PAPEL 
HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B 

F/2022/23 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A700159 50,31 

07/01/2022 AOC:115895604 MISTERBAC 1L 
  

F/2022/25 7709XXXXX  35 1.082,31 

07/01/2022 
AOC:115927441 ALBARA 62/21 TIO / ALBARA 63/21 PATULEIA / ALBARA 64/21 PATULEIA / ALBARA 65/21 
PATULEIA / ALBARA 66/21 CA 

F/2022/26 4781XXXXX  22002 3.200,45 

10/01/2022 AOC:115911260 NADAL I REIS 2021 - 2022 S/PRESS. Nº 211127 

F/2022/27 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/22/0003 93,65 

10/01/2022 
AOC:115994676 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM DESEMBRE 2021 / M2M-4G-CONTRACTE 
(Desde l'01 de gener fins a 31 d 

F/2022/28 B67456434 GIL RATATAPLAM S.L. 2022 06 635,25 

10/01/2022 
AOC:115996090 ACTIVITAT DE TALLER DE TIONS, EL DIA 4 DE DESEMBRE DEL 2021, A SANT JULIA DE 
VILATORTA 

F/2022/79 B66923657 MAXI CASA 2022000625 41,98 

04/01/2022 LEDS I ENDOLLS PER CAVALCADA DE REIS 
 

F/2022/80 4795XXXXX  S/N 95,00 

05/01/2022 ALFOMBRES I COIXINS PER CAVALCADA DE REIS 
 

F/2022/81 B66923657 MAXI CASA 2022001757 3,34 

05/01/2022 IMPERDIBLES 
   

F/2022/82 7729XXXXX  23 18,30 

05/01/2022 3 PARELLS DE GUANTS PER CAVALCADA REIS 
 

F/2022/83 7730XXXXX  V-018 605,00 

10/01/2022 
SALÓ DE NADAL, ORGANITZACIÓ, PLANIFICACIÓ, DINAMITZACIÓ I REALITZACIÓ DELS TALLERS DE CUINA 
INFANTILS 



 
 

 
 

 
 
Relació 23/2021 
 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   
Núm. 

Entrada 
Cognoms i nom o raó social Núm. doc. 

 
Data 

registre 
Text 
explicatiu  

Data doc. Euros 

F/2021/2412 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2106875 66,61 

14/12/2021 
AOC:114060684 Retimbre d'indústria extintor AB-6 kgs M / Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / Revisió anual 
e 

F/2021/2413 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210385 278,78 

14/12/2021 AOC:114094475 Calendaris deixalleria mobil A4 / Calendaris recogida porta a porta A4 

F/2021/2414 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/31974 758,92 

14/12/2021 
AOC:114040900 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2021/2462 3394XXXXX  2021101 145,20 

15/12/2021 AOC:114165017 Conferència 11-S "Reptes linguístics de Catalunya al segle XXI" del 9 de setembre 

F/2021/2463 3394XXXXX  2021102 145,20 

15/12/2021 AOC:114165085 Conferència de Joaquim Fort del dia 2 d'octubre de 2021 

F/2021/2464 B17975475 RELLOTGERIA I JOIERIA CASADEMUNT SL 132. 109,99 

15/12/2021 AOC:114112595 Plaques 14è Aplec de la sardana 
 

F/2021/2465 B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 7 715,40 

15/12/2021 
AOC:114215375 Desplaçament i transport dia 06/12/2021 / Hora de taller / BX500 480GB 3D NAND SATA 2.5 SSD s/n 
2135E5CAC6 

F/2021/2466 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-346 122,39 

15/12/2021 AOC:114207793 burguer meat de vedella / cuixes de pollastre / ossos espinada / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bi 

F/2021/2467 B65882888 SUTECSET SL 2107546 196,64 

15/12/2021 AOC:114118403 ROLLO CINTA TESA 60950 15X50 NEGRO º 

F/2021/2470 3395XXXXX  E- 211000 338,80 

15/12/2021 
AOC:114229382 impressió lona 400cmX100cm Ref. Patinatge / Canviar dates lona Ref. Festa Major / Plaques 
42cmX60cm alumin 

F/2021/2471 3395XXXXX  E- 211033 284,35 

15/12/2021 AOC:114229839 Impressió lna 900cmX100cm Ref. Lona Patinatge Sant Julià de Vilatorta 

F/2021/2472 3395XXXXX  E- 211034 453,75 

15/12/2021 AOC:114230036 Plafons La Bústia dels desitjos 300cmX200xm + metraquilat 

F/2021/2479 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 71 54,51 

15/12/2021 AOC:114266290 oli màquina 
  

F/2021/2480 F08226714 ABACUS 9120020404 24,65 

16/12/2021 AOC:114377900 Les nines son per a les nenes  / Marta diu no!, La 

F/2021/2481 F08226714 ABACUS 9030333948 34,52 

16/12/2021 
AOC:114378346 BLOC"POST-IT" 76x76  / BL. SUPER GLUE POWER FLEX MINI 3U  / NB-5 A4 EMOTIONS 120F 
BLAU FOSC  / CARTOLINA " 

F/2021/2512 A17096546 CAN JOVER CULTIUS SA 003675 2.612,68 

16/12/2021 
AOC:114346369 Subministrament copes d'Abies Nordmanniana de 9m + Lloguer de la base + muntatge / 
Subministrament copa d' 

F/2021/2513 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A627316 26,92 

16/12/2021 AOC:114345332 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 

F/2021/2514 3395XXXXX TELSTAR ELECTRONICA- 032141 54,63 

17/12/2021 
AOC:114406787 albarà 123448     data 08/11/2021 / BOOMBOOM 80E / EQ 680500 / CO 0744 7 / -- comanda: Josep 
Rodriguez 

F/2021/2515 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 357 44,47 

17/12/2021 
AOC:114488924 REF: NAU BRIGADA- HORES TREBALL OPERARI- dilluns 29 Novembre- quadre carregador cotxe 
brigada 

F/2021/2516 B65199184 ADFOCET 483 4.310,02 

17/12/2021 AOC:114445235 47- LOTS "CORATGE" / 15- NADALES 
 



 
 

 
 

F/2021/2517 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210389 3.826,52 

17/12/2021 AOC:114451405 Revista Nadal 2021 (96 páginas) Nº 91 
 

F/2021/2518 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 72 54,51 

17/12/2021 AOC:114456379 oli per màquina 
  

F/2021/2520 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-352 117,98 

18/12/2021 AOC:114523444 concurs de nadal / fuet extra casa gallart / llonganissa 

F/2021/2521 E66819921 JORDÀ C.B. 210504 229,05 

20/12/2021 
AOC:114449435 Condensador- 11571120 / Filtre 4759513 / Desplaçament 2 / Mà d'obra Miele ( Secadora Miele T234C  
Canviar 

F/2021/2522 B58826819 GRAFICSER A 1874 258,08 

20/12/2021 
AOC:114607875 TUB INOX MATE DE 10cm DE DIAMETRE INTERIOR. MIDES: 15cm ALÇADA. ACABATS: 2 
FORATS DE 5mm EN VERTICAL PER C 

F/2021/2523 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. Emit- 25 450,07 

20/12/2021 AOC:114622244 Hores Enginyer / Hores Tècnic / Desplaçament Enginyer, reconnexió francoil sala reunions i altres 

F/2021/2530 B60581691 MONPAPER A 2540 51,73 

20/12/2021 
AOC:114629455 REF. marató / CULLERA BIO P/50 / TOVA.33X33 GOFRAT BLANC P/50 / GOT POREXPAN 
230cc.PAQ.25 

F/2021/2531 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. Emit- 24 7.379,20 

21/12/2021 
AOC:114622243 [9HVERTICAL-Z-CCO] Zones 9hVERTICAL - Escoles. Número de zones a controlar / 
[9HVERTICALCCOEM+] Estudi 9hV 

F/2021/2532 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 358 449,15 

21/12/2021 
AOC:114689467 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- PATULEIA- WIL BOMBA YOOS PICO 30 180MM ENTRE 
RACORDS 

F/2021/2533 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 359 86,15 

21/12/2021 
AOC:114696388 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- SET FONTS- ARH JOC TELA FILTRE NW450/62/75 -25 5 
UNITATS 

F/2021/2534 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 360 16,25 

21/12/2021 
AOC:114706374 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- AJUNTAMENT- SCH CIERRE COMPLERTO BARRA 
ESTANDARD 

F/2021/2535 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604235828 152,83 

21/12/2021 AOC:114720287 Pressupsot M30021  / Pressupost M29021 , CONTENIDORS ORGÀNICA 

F/2021/2536 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046991965 82,04 

22/12/2021 AOC:114779249 PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-L 

F/2021/2538 4779XXXXX  82/2021 453,75 

22/12/2021 AOC:114737337 Espai de joc lliure, MARATÓ 
 

F/2021/2539 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-354 72,15 

22/12/2021 AOC:114778411 cuixes de pollastre / ossos espinada / picada amb all i julibert / pernil cuit cuixa / bistec extra 

F/2021/2541 B65199184 ADFOCET 493 228,69 

23/12/2021 AOC:114885274 21- BOSSES BUIDES. NADAL 2021 
 

F/2021/2542 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/886 491,26 

23/12/2021 AOC:114895887 BUSTIADA REVISTA VILATORTA DESEMBRE / BUSTIADA CALENDARI 

F/2021/2543 A08447369 EL 9 NOU SUB 166790 195,00 

23/12/2021 
AOC:114911473 El 9 Nou - Subscripció: 20001801 Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta Subscripció del 02/12/2021 al 
01/12 

F/2021/2544 B60301496 SICAL 001 210847 282,45 

23/12/2021 AOC:114928716 UNIECO 40-PIQUERSA  LATERAL D600/950 * / PORTES 2 - P 

F/2021/2548 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 362 108,94 

24/12/2021 
AOC:115005985 REF: ODICINESAJUNTAMENT- VAS EXPENSIO CALEF WAT 10 BAR 35L / HORES TREBALL- 
dimecres 29 Setembre- vas expe 

F/2021/2549 7709XXXXX  140-A 1.150,08 

26/12/2021 AOC:115085761 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA, desembre 

F/2021/2550 7709XXXXX  141-A 104,75 

26/12/2021 AOC:115087318 Saló Catalunya, treballs neteja, desembre 
 

F/2021/2551 7709XXXXX  142-A 180,99 

26/12/2021 AOC:115087358 Ca l ¿Anglada, treballs neteja desembre 
 

F/2021/2552 7709XXXXX  143-A 1.968,42 



 
 

 
 

26/12/2021 AOC:115087359 Pavelló esportiu.treballs neteja, desembre 

F/2021/2553 7709XXXXX  144-A 60,42 

26/12/2021 AOC:115087427 Marquesines Autobus.treballs neteja desembre 

F/2021/2554 7709XXXXX  145-A 1.574,67 

26/12/2021 AOC:115087430 Llar d¿Infants.treballs neteja ,desembre 
 

F/2021/2556 7709XXXXX  147-A 862,50 

26/12/2021 AOC:115087432 Consultori mèdic. treballs neteja desembre 

F/2021/2557 7709XXXXX  148-A 431,12 

26/12/2021 AOC:115087433 Centre de dia. treballs neteja desembre 
 

F/2021/2558 7709XXXXX  149-A 83,74 

26/12/2021 AOC:115088078 Aula de Cultura. 
  

F/2021/2559 A58281262 M. BOADA SA 89007 297,66 

27/12/2021 
AOC:115120454 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT 
( ESCOLA BELLPUIG - Modi 

F/2021/2560 7709XXXXX  146-A 3.842,74 

27/12/2021 AOC:115087431 Escola Pública. treballs neteja desembre 
 

F/2021/2561 A43227628 SHLECHER SA FT950000224318 74,46 

14/12/2021 MATERIAL PER VAL PATINATGE 
  

F/2021/2562 5302XXXXX  A133 14,00 

14/12/2021 REPARAR BICICLETA ELÈCTRICA 
  

F/2021/2563 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2021/039383F1 553,77 

14/12/2021 50 TARGETES DE TRANSPORT 1 ZONA 
 

F/2021/2564 4060XXXXX  42 1.367,52 

15/12/2021 MENÚS CENTRE DE DIA NOVEMBRE 
 

F/2021/2565 40602574F ENCARNACIÓ POU SALA 43 57,89 

15/12/2021 DINARS REGIDORIA D'ESPORTS 
  

F/2021/2566 B66923657 MAXI CASA 2021063641 8,54 

17/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 
 

F/2021/2567 B66923657 MAXI CASA 2021062355 8,55 

20/12/2021 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 
 

F/2021/2568 Q0875009C 
COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE 
CATALUNYA 

54105566 32,97 

20/12/2021 DIRECCIÓ DEO+DO OBRA AV. PUIG I CUNYER 
 

F/2021/2569 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 11,59 

21/12/2021 TOVALLONS PEL CENTRE DE DIA 
  

F/2021/2570 A08665838 BON PREU S.A. VML-717400 1,29 

21/12/2021 NETEJEDOR, VINAGRE PER NETEJA PEL CENTRE DE DIA 

F/2021/2571 B63063929 AUSA GEL SL A/766 353,38 

21/12/2021 SUBMINISTRAMENT CONGELATS I PEIX PER LLAR D'INFANT 

F/2021/2572 B63063929 AUSA GEL SL A/807 419,00 

21/12/2021 SUBMINISTRAMENT CONGELATS I PEIX PER LLAR D'INFANT 

F/2021/2573 3395XXXXX  108/2021 2.712,82 

22/12/2021 
HONORARIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE MILLORA I ADEQÜACIÓ DE 
INFRAESTRUCTURES 

F/2021/2574 G63003065 ESCAMOT DELS DIABLES DE CALLDETENES 19 1.200,00 

22/12/2021 ORGANITZACIÓ I REALITZAICÓ DEL CASTELL DE FOC DE LA FESTA  MAJOR 

F/2021/2575 3882XXXXX  762 762,30 

22/12/2021 200 TUBULARS PERSONALITZATS PER LA SANT SILVESTRE 

F/2021/2576 A28812618 IKEA IBERICA SA 2.019,00 

24/12/2021 CADIRES PEL CENTRE DE DIA I TRANSPORT 
 

F/2021/2577 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A-5358 17,58 

27/12/2021 SUBMINISTRAMENTS LÀCTICS PER LA LLAR D'INFANTS 



 
 

 
 

F/2021/2578 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 21021967 1.942,45 

27/12/2021 AOC:115139110 Gasoil Automoció 
  

F/2021/2580 A08001182 SECE SA. 713 72113350 2.296,35 

27/12/2021 
AOC:115152755 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, 

F/2021/2581 A08001182 SECE SA. 713 72113360 795,49 

27/12/2021 
AOC:115152756 ALIMENTACIÓ DE L'ESTACIÓ METEOROLÒGICA. (OPCIÓ A). / Subministre de conductor Cu Rvk 
0,6/1Kv  3x2,5mm2 / M 

F/2021/2582 A08447369 EL 9 NOU PUB 103447 185,86 

27/12/2021 
AOC:115169679 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10521697-1 Títol: Aj. Sant Julià de 
Vilatort 

F/2021/2583 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 100535 484,00 

27/12/2021 
AOC:115169230 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10521351-1 Títol: Ajunt. Sant Julià de Vilatorta - Saló 
de 

F/2021/2584 3393XXXXX  21/107 1.966,01 

27/12/2021 CORTINES ENRROLLABLES ACREENS TELA BLANCA OPAC 400 

F/2021/2585 4804XXXXX  S/N 181,50 

27/12/2021 PARTICIPACIÓ EN L'ACTE NADAL EN VERS EL DIA 25/12/21 

F/2021/2586 A08663619 CAIXABANK S.A. 
 

1,69 

28/12/2021 AOC:115221695 PRESENTACION RECIBOS 
 

F/2021/2587 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 21225 1.178,20 

28/12/2021 AOC:115234121 Per fer taulers i llistons  varis per Reis 2022 

F/2021/2588 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 21195 32,83 

28/12/2021 AOC:115234185 Casal d'Avis: Melamina color fusta de 19 / Hores de feina oficial 

F/2021/2589 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 895 835,74 

28/12/2021 AOC:115241058 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent els dies 13 i 14/12. ) 

F/2021/2590 G66133497 DONA CANÇÓ 53/2021 450,00 

28/12/2021 AOC:115248294 TALLER RISO CLOWN. riure per ser lliures 27N 

F/2021/2592 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 998608 56,51 

28/12/2021 
AOC:115277685 REF.:TPV28 / N.Albara:3609177  Data: 16-12-21 / CROISANT PETIT S/GLUTEN (6UNI) / CRAQUER 
CROSSANDRA / ESCO 

F/2021/2593 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 998609 26,20 

28/12/2021 
AOC:115277688 REF.:TPV29 / N.Albara:3609206  Data: 20-12-21 / COCA PA CROSSANDRA / CAVA BRUT 
CROSSANDRA / ÚLTIM PLE DE L 

F/2021/2594 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210010202 48,94 

29/12/2021 
AOC:115311872 LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)BLANCO / LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVE ESTRIADA 
NORMAL / LLAVE ESTRIADA NORM 

F/2021/2595 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 1113 260,77 

29/12/2021 AOC:115312628 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. 

F/2021/2596 B60333150 CORRETJA S.L. 20210100010516 1.695,32 

29/12/2021 
AOC:115315125 VALLA FAX 1.20X2.50 MTS VERDA / PAL FAX 50 PV 1,20 MTS VERD AMB PLACA BASE 
MUNTADA / LLOSA IRREGULAR GRIS 

F/2021/2599 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 84167 37,51 

29/12/2021 AOC:115318802 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente 

F/2021/2600 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2211084 257,58 

29/12/2021 AOC:115321442 Ref.:MAGATSEM BRIGADA / N.Albara:214220  Data: 17-12-21 / TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

F/2021/2601 A81657934 AEBI SCHMIDT IBERICA SA Emit- 7044025 150.225,13 

29/12/2021 AOC:115313589 CG500 ( WSVS461P3M4630779 ) 
 

F/2021/2602 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 901 68,37 

29/12/2021 AOC:115367301 HORES TECNIC / DESPLAÇAMENT  FORA PLAÇA 

F/2021/2603 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 929 411,40 

29/12/2021 
AOC:115367377 PORTER AUTOMATIC SIP I BOTO FANVIL I12 / ADAPTADOR POE 48VEU / INSTAL·LACIO I 
POSTA EN MARXA / ADECUACIO D 

F/2021/2604 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 930 496,10 

29/12/2021 
AOC:115367572 CASCOS PLANTRONIC CS540+HL10 / DESPENJADOR ELECTRONIC YEALINK / INSTAL·LACIO I 
POSTA EN XARXA / DESCOMPTE 

F/2021/2605 B58826819 GRAFICSER A 1955 567,78 



 
 

 
 

30/12/2021 
AOC:115414657 TUB INOX MATE DE 10cm DE DIAMETRE INTERIOR. MIDES: 15cm ALÇADA. ACABATS: 2 
FORATS DE 5mm EN VERTICAL PER C 

F/2021/2606 3395XXXXX  215 432,49 

30/12/2021 
AOC:115414762 * Actes Saló Catalunya * / 02/12/21 Proves Cants i Rialles / Serveis tècnics (15:00 a 16:00) / 19/12/21 
Es 

F/2021/2608 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2101651 387,88 

30/12/2021 AOC:115428412 Hores ( Manteniment informàtic mensual i altres consultes usuari. ) 

F/2021/2609 B67158659 CATWAS 365 S.L. 2021 21-207 482,79 

30/12/2021 AOC:115425942 Bateria DEA 
  

F/2021/2610 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 180 20,60 

30/12/2021 AOC:115422179 PA PATULEIA 
  

F/2021/2611 4646XXXXX  14 371,53 

30/12/2021 AOC:115431680 carbó vegetal 
  

F/2021/2612 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 359 302,50 

30/12/2021 AOC:115440424 BANNER EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA / CAMPANYA - NADAL I REIS - DESEMBRE 

F/2021/2613 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A628151 188,88 

30/12/2021 AOC:115458817 PAQ-12 PAPEL HIG. ECO NATURAL L-ONE MINI 

F/2021/2614 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A628153 37,89 

30/12/2021 AOC:115458836 GARRAFA LICUAPLUS 10L 
 

F/2021/2615 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 212955 1.080,07 

30/12/2021 
AOC:115450568 LLOGUER CONTENIDOR / ADAPTACIÓ CONTENIDOR / SERVEI RECOLLIDA RESIDUS VERDS / 
EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS 

F/2021/2616 B17582644 DIVERSILS S.L. 0067 5.324,00 

31/12/2021 
AOC:115470257 Parc de Nadal a Sant Julià de Vilatorta els dies 27, 28 i 29 de Desembre de 2021, matí i tarda.  Lloguer 
d 

F/2021/2618 B08614414 GERMANS JIMENEZ S.L. 3178 124,80 

28/12/2021 PANERES DE FRUITA PER COL.LABORADORS NADAL EN VERS 

F/2021/2619 F08226714 ABACUS 9021353467 29,26 

29/12/2021 CARTOLINES PEL SALÓ DE NADAL 
 

F/2021/2620 7731XXXXX  21037 3.735,61 

29/12/2021 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TENDALS A LA LLAR D'INFANTS 

F/2021/2621 7731XXXXX  21038 2.000,00 

29/12/2021 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TENDALS A LA LLAR D'INFANTS 

F/2021/2622 A28076420 REPSOL BUTANO SA 084710084697 101,52 

30/12/2021 BOMBONES DE BUTÀ 
  

F/2021/2623 A28076420 REPSOL BUTANO SA 084710084759 29,78 

30/12/2021 2 BOMBONES DE BUTÀ 
  

F/2021/2624 5124XXXXX  9 181,50 

30/12/2021 PARTICIPACIÓ EN L'ACTE DE NADAL EN VERS 
 

F/2021/2625 A08720781 CHOCOLATES SIMON COLL S.A. VFC21121671 355,30 

30/12/2021 REIS PETITS DE XOCOLATA PER CAVALCADA REIS 
 

F/2021/2627 4060XXXXX  44 1.479,28 

31/12/2021 DINARS CENTRE DE DIA DESEMBRE 
 

F/2021/2629 3395XXXXX  346 8,30 

19/12/2021 FIL PER ROBA CAVALCADA REIS 
  

F/2021/2630 4779XXXXX  2021/024 338,80 

31/12/2021 MÒDUL MISSATGES GLOBALS PROGRAMATS 
 

F/2021/2631 7789XXXXX  A/43 568,70 

31/12/2021 MURAL CERÀMIC DE LA FONT DE SANT FÈLIX 
 

 
 Resultat: aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
3.0.- APROVACIO DE RELACIONS DE CRÈDITS INCOBRABLES 
 
Vista la proposta de declaració de crèdits incobrables formulada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
en la qual es justifica la instrucció del respectiu expedient administratiu de 
constrenyiment contra els corresponents deutors amb un resultat negatiu: 
 

- Relació 21003 que consta de 11 expedients, per un import total de 620,97 €. 
- Relació 21007 que consta d’1 expedient, per un import total de 14.831,37 €. 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar com a crèdits incobrables les propostes de declaració de crèdit 
incobrables corresponent a les relacions 21003 i 21007 formulades per l’ORGT. 
 
Segon.- Donar de baixa els drets reconeguts corresponents als crèdits que figuren a la 
proposta. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària diligenciant la 
proposta. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 120-21 
 
     
Expedient núm.:  120/21 
  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut que consisteix 
en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb 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'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina,  
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 any comptat a partir de la data de la notificació del 
present acord i  s’acabaran en el termini de 3 anys. 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 15 de desembre de 
2021, amb ID Registre E2021004908 per la qual s’aporta documentació a 
l’expedient. 

- 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 parcel·les classificades pel POUM de sòl urbà consolidat, però que no siguin 
solars perquè el manqui algun dels serveis urbanístics bàsics definits a l’article 
27.1 de la Llei d’urbanisme, el propietari haurà de garantir i d’executar 
simultàniament a l’obra d’edificació les obres necessàries perquè la parcel·la 
tingui condició de solar com a requisit formal per a la validesa de la llicència. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant del 
carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte que 
es puguin efectuar les oportunes comprovacions. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada reguladora 
màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, com a màxim, 
les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la coberta. L’amidament 
de l’alçària reguladora es farà comptant el nivell natural de les terres, abans de 



 
 

 
 

qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en contacte amb l’edificació 
fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de coberta.  

- En 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. 
 

- 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. 
 

- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar documentació gràfica per justificar la 
normativa de tanques i d’adaptacions topogràfiques, definides a l’article 24 de la 
normativa del POUM. En el plànol E02 sobre Compliment de la normativa 
urbanística hi ha una secció justificant aquest article, però no queda clar si és el 
punt més desfavorable. 

- Tal i com consta a l’article 107.C Condicions estètiques, de la clau J5, les 
condicions que es construeixin estaran en consonància, amb les maneres 
constructives de Sant Julià de Vilatorta, i en cap cas es podran utilitzar materials 
o colors que atemptin contra els valors paisatgístics inherents al poble i a la zona 
de la masia de l’Albareda. 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 23,46 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 15.2 
i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició controlada 
dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant l’ajuntament, 
juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació 
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació 
dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi del 
gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de dipòsit per la posterior 
gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: (31,36 ml x 1,20 ml x 45 €/m2) 
+ (30,19 ml x 2,50 ml x 45 €/m2) = 1.693,44 + 3.396,37 = 5.089,81 €. Cal 
acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
204.402,72 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. 
El valor considerat serà de 265.213,70 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

Superfície construïda garatge :   128,74 m2 
Superfície construïda habitatge : 196,56 m2 

  325,30 m2 
128,74 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)=   72.364,75 € 
196,56 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)=  192.848,95 € 

265.213,70 € 
 

o Base imposable :  265.213,70 € 
o Quota:  265.213,70 € x  3,00 % =  7.956,40 € 

 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  265.213,70 € ) =  295,21 € 
 

TOTAL: (Impost)  7.956,40 € + (Taxa)  295,21 € = 8.251,61 Euros 

 
 



 
 

 
 

Resutat: aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 113-20 
 
     
Expedient núm.:  113/20 
 
Objecte: paviment de formigó amb acabat imprès en el pati de la casa  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
paviment de formigó amb acabat imprès en el pati de la casa.  
 
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 paviment de formigó amb acabat imprès en el pati de la 
casa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin 



 
 

 
 

hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a l’obra i de 
les persones que transitin per la via pública. 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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 6.500,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  6.500,00 € 
o Quota:  6.500,00 € x 3,00 % = 195,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 6.500,00 € ) = 36,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  195,00 € + (Taxa)  36,50 € = 231,50 Euros 

 
 



 
 

 
 

Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
6.0.- DENEGACIO LLICENCIA OBRES 118-20 
 
     
Vista la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres expedient 29-19 de condicionament 
i rehabilitació de la coberta al carrer de la Mercè, núm. 14, entrada al registre general de 
l’Ajuntament en data 27 d’agost de 2020 amb núm. E2020003008. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, on posa de manifest que la pròrroga sol·licitada 
no es pot atorgar per estar fora de termini, i que per tant, queda sense efecte, donat que 
la sol·licitud va ser entrada fora de termini. 
 
Es proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Deixar sense efecte la concessió de pròrroga de la llicència d’obres núm. 29-19 
de condicionament i rehabilitació de la coberta, sol·licitada en data 27 d’agost de 2020, 
per trobar-se fora de termini. 
 
Segon:  Notificar el present acord als efectes oportuns. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 119-20 
 
     
Expedient núm.:  119/20 
Emplaçament:  carrer Coll de Portell, 36 
Promotor:  Gestions Insaro SL 
Objecte: substituir sostre de pladur, fer un envà de pladur i col·locar 13 m2. de gres  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gestions 
Insaro SL i que consisteix en substituir sostre de pladur, fer un envà de pladur i col·locar 
13 m2. de gres.  
 
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 Gestions Insaro 
SL per a l’execució de les obres consistents en substituir sostre de pladur, fer un envà 
de pladur i col·locar 13 m2. de gres, situades a carrer Coll de Portell, 36, 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: 
 

- 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, tal com queda reflectit en el 
projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però que també siguin d’aplicació. 

- 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 3.389,00 € i es considera 
adequat. 

 
o Base imposable :  3.389,00 € 
o Quota:  3.389,00 € x  3,00 % = 101,67 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  3.389,00 € ) =  33,39 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  101,67 € + (Taxa)  33,39 €   = 135,06 Euros 

 
     
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 123-20 
 
     
Expedient núm.:  123/20 
  
Objecte: complement de llicència de coberta exp. 29/19  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Josep 
Boixeda Casellas i que consisteix en complement de llicència de coberta exp. 29/19.  
 
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 l’execució de 
les obres consistents en complement de llicència de coberta exp. 29/19. 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 



 
 

 
 

 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- 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. 

- La ocupació de la via pública es farà segons esquema i condicions adjuntes. 
- Els edificis que estiguin catalogats, a més del que fixa la zona li serà d’aplicació  

la normativa específica del Catàleg de béns patrimonials en sòl urbà 
- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 

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



 
 

 
 

queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic. Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes 
mostres a la façana per tal de que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vistiplau. 
Així mateix caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les obertures, 
les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 

- 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. 
 

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 2.800,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   2.800,00 € 
o Quota:  2.800,00 € x  3,00 % =  84,00 € 

 
 
 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.800,00 € ) =  32,80 € 
 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 6,00 m2 x 60 dies 
=  377,64 € 
 

TOTAL: (Impost)  84,00 € + (Taxa)  32,80 € + (Taxa ocupació) 377,64 €  = 494,44 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 137-20 
 
    
Expedient núm.:  137/20 
 
Objecte: reforma completa del bany  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Joan 
Gallach Fontserè i que consisteix en reforma completa del bany.  
 
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 reforma completa del bany. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 925,00 € i 

no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 2.452,80 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

Superfície d’intervenció: 6,00 m2 
6,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,60(Cu) = 2.452,80 € 

 
o Base imposable:  2.452,80 € 
o Quota:  2.452,80 € x 3,00 % =  73,58 € 

 
 
 
 
 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.452,80 €) =  32,45 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  73,58 € + (Taxa)  32,45 = 106,03 Euros 

 



 
 

 
 

 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 142-20 
 
   
Expedient núm.:  142/20 
 
Objecte: revisió de les teules de la teulada  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en revisió 
de les teules de la teulada.  
 
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 revisió de les teules de la teulada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin 



 
 

 
 

hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a l’obra i de 
les persones que transitin per la via pública. 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- 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 1.500,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  1.500,00 € 
o Quota:  1.500,00 € x 3,00 % =  45,00 € 

 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 €) =  31,50 € 

 



 
 

 
 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 5,00 m2 x 2 dies=  
10,49 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
 

TOTAL: (Impost  45,00 € + (Taxa)  31,50 € + (Taxa ocupació) 10,49 €  = 86,99 Euros 

 
  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
11.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO CR. DEL PUIG 19 
 
     
Vista la comunicació, en representació de Promocions Bellpuig CB de primera ocupació 
d’un habitatge unifamiliar aïllat situat d’aquesta població. 
  
Atès el que disposa l'article 187 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 71 i 
75 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Segons l’informe favorable emès pels serveis tècnics, es condiciona l’assabentat de la 
comunicació de primera ocupació, a la presentació d’una declaració responsable de 
compliment de tots els paràmetres que varen justificar les concessions de les llicències 
urbanístiques, acompanyada d’un plànol as build, degudament signat per l’arquitecte 
director de l’obra, tot d’acord amb l’article 75.1 b) del Decret 64/2014.  
 
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a  Promocions Bellpuig CB,  l’assabentat de la comunicació de primera 
ocupació  d’un habitatge unifamiliar aïllat, del qual es va obtenir llicència d’obres,  per la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, per Decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 
2006 (exp. núm. 94/05) i successives llicències, modificacions i pròrrogues (expedients 
76/06, 98/08, 137/09, 8/11 i 180/20), condicionada a la presentació de la declaració 
responsable de compliment de tots els paràmetres que varen justificar les concessions de 
les llicències urbanístiques, acompanyada d’un plànol as build, degudament signat per 
l’arquitecte director de l’obra, tot d’acord amb l’article 75.1 b) del Decret 64/2014.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 



 
 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
12.0.- ACTIVITAT C. COMERÇ 27 
 
Vista la sol·licitud presentada, en representació de Promocions Bellpuig SCB, amb NIF 
E64242670, de comunicació prèvia d’obertura d’activitat d’emmagatzematge de material 
d’empresa de construcció. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació 
de la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
Vista la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vist el Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació 
prèvia, en representació de Promocions Bellpuig SCB, exerceix l’activitat 
d’emmagatzematge de material d’empresa de construcció, en virtut de la comunicació 
prèvia d’inici d’activitat amb certificat i projecte tècnic + certificat tècnic presentada en el 
seu dia davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els termes 
i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, sens 
perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
13.0.- AUTORITZACIO DE PAS CLUB ATLETIC AMER 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2021004845, en data 14 de desembre de 2021, per 
part del Club Atlètic Amer, sol·licitant autorització de pas per la 10ª edició de la Marxa 



 
 

 
 

Cicloturista Amer-Sant Martí Sacalm el proper 27 de març de 2022 i que tindrà pas pel 
municipi de Sant Julià de Vilatorta entre les 10:00 i les 11:15 hores. 
  

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

 

Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Atlètic Amer per la 10ª edició de la Marxa Cicloturista Amer - Sant Martí Sacalm el 
proper 27 de març de 2022. 
 

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

indicacions següents: 

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

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

ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

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

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

dels veïns i residents de les finques afectades. 

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

i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els gestionarà d’acord 

amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

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

evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte de la present autorització. 

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

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

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT). 

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

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

municipals. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb el respecte absolut 
de les normes de circulació dins de la població. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Cinquè. Condicionar la present resolució al compliment de les mesures de seguretat 
decretades així com totes aquelles que corresponguin per fer front a la situació 
d’epidèmia de la COVID-19. 
 



 
 

 
 

Sisè. Notificar la present resolució al Club Atlètic Amer. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
14.0.- REVOCACIO SUBVENCIO A L'ENTITAT ESPLAI SERRALLONGA, 
CONVOCATORIA SUBVENCIONS ENTITATS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
2020 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern en sessió de 19 d’octubre de 2020 concedint una 
subvenció per un import de 125,88 € a l’entitat Associació infantil i juvenil Serrallonga en 
el marc de les  subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense 
ànim de lucre, any 2020. 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions, publicades al BOPB 13 d’agost de 
2018. 
 
Vist que, transcorregut el termini de justificació, l’entitat no ha presentat la documentació 
justificativa corresponent i, per tant, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 de les 
bases reguladores de les subvencions en el cas que no es presenti la documentació 
justificativa es procedirà a la revocació de l’ajut.  
 
Atès que no s’havia avançat el pagament de la quantitat concedida a l’entitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Revocar l’ajut concedit a l’entitat Associació infantil i juvenil Serrallonga en el 
marc de les subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim 
de lucre, any 2020, per un import de 125,88€. 
 
Segon.- Donar de baixa l’obligació a l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 
2020. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.  
 
Quart.-. Notificar aquest acord a l’entitat Associació infantil i juvenil Serrallonga als 
efectes oportuns. 
 
Resutat: Aprovat per unanimitat 
 
15.0.- REVOCACIO D'UNA SUBVENCIO PER AL MANTENIMENT DE LES 
ACTIVITATS COMERCIALS DE L'ÀMBIT DE L'HOSTALERIA O QUE IMPLIQUIN UN 
CONTACTE FÍSIC ESTRET I DIRECTE AMB EL CLIENT COM A CONSEQÜÈNCIA 
DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 I QUE TINGUIN ESTABLIMENT EN EL 
MUNICIPI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual es van aprovar 
les bases i la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al manteniment de 
les activitats comercials de l’àmbit de l’hostaleria o que impliquin un contacte físic estret 
i directe amb el client com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19 i que 
tinguin establiment en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Vistes les bases reguladores publicades al BOPB de 4 de febrer de 2021 així com 
l’anunci de convocatòria publicat al BOPB de 17 de febrer de 2021. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern en sessió de 22 de març de 2021 d’octubre de 2020 
pel qual es va concedir un ajut de 600 € a HECJOS DENTAL condicionant-lo a l’esmena 
de la documentació presentada en el marc de les subvencions per al manteniment de 
les activitats comercials de l’àmbit de l’hostaleria o que impliquin un contacte físic estret 
i directe amb el client com a conseqüència de la situació generada pel COVID-19 i que 
tinguin establiment en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que, transcorregut el termini d’esmena, no es va presentar la documentació 
d’esmena i, per tant, d’acord amb l’article 7 de les bases reguladores, s’entén per 
desistida de la seva sol·licitud segons el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Revocar l’ajut concedit a HECJOS DENTAL en el marc de les subvencions per 
al manteniment de les activitats comercials de l’àmbit de l’hostaleria o que impliquin un 
contacte físic estret i directe amb el client com a conseqüència de la situació generada 
pel COVID-19 i que tinguin establiment en el municipi de Sant Julià de Vilatorta, al no 
haver esmenat les deficiències detectades en la documentació presentada. 
 
Segon.- Donar de baixa l’obligació de l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament 
de l’exercici 2021 i comunicar, si s’escau, la revocació a la BDNS.  
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
16.0.- BASES I CONVOCATORIA SUBVENCIONS PER A L'ALLOTJAMENT A UN 
ESPAI DE COWORKING 2022 
 
L’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa que per a la gestió dels seus 
interessos el municipi pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres 
administracions públiques i, en particular, les relatives a l’ocupació i la lluita contra l’atur.  
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en el context de conjuntura econòmica 
desfavorable causada pel COVID-19, l’any 2020 va convocar una línia d’ajuts per a la 
concessió de dos ajuts per al foment de l’allotjament de persones emprenedores i 
empreses en un espai de coworking. El 2021 va tornar a convocar els ajuts però van 
quedar places desertes pel qual s’ha proposat convocar novament els ajuts ampliant els 
possibles beneficiaris. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 



 
 

 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de 3.000 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.490.202.00 del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 
del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb 
el contingut de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de 
sol·licituds.  
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local.  
 
Es proposa a la Junta de Govern el següent acord:  
 
Primer.- Aprovar la convocatòria per a la concessió d’un ajut per al foment de 
l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un espai de coworking a partir 
de l’1 de gener de 2022.  
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquesta actuació per un import de 
3.000 € amb càrrec a l’aplicació: 03.490.202.00 del pressupost de l’exercici 2022.  
 
Tercer.- Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.  
 
Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament, i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
17.0.- SUBVENCIONS PER A LA SUBSCRIPCIO DIGITAL AL 9NOU PER A JOVES 
QUE COMPLEIXEN 18 ANYS 
 
Vista la proposta de la regidoria de joventut per convocar subvencions per a gaudir d’una 
subscripció anual de la versió digital del diari 9Nou per als joves del municipi que 
compleixen els 18 anys durant l’any 2022 amb l’objectiu, entre d’altres, de fomentar la 
lectura entre el jovent i donar-los eines per tal de conèixer l’actualitat. 
 
Vist que d’acord amb les dades de padró del darrer exercici s’ha previst que puguin 
gaudir d’aquests ajuts fins a 42 joves del municipi. 
 
Atès que s’ha establert un acord amb el 9Nou per poder oferir aquests ajuts amb un cost 
total per subscripció anual de 45 €, IVA inclòs. 
 



 
 

 
 

Vist que l’import total màxim previst que es destinarà al foment d’aquestes actuacions 
serà de 1.890 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.334.480.00 del pressupost 
de l’exercici 2022.  
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions per a la subscripció a la versió digital 
d’un diari d’actualitat per a joves del municipi que compleixen 18 anys durant l’any 2022. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 
del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb 
el contingut de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de 
sol·licituds.  
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar bases i la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de 
subvencions per a la subscripció digital a un diari d’actualitat per a persones que 
compleixen 18 anys i determinar que el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 
dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquests ajuts per un import màxim de 
1.890 € amb càrrec a l’aplicació 05.334.480.00 del pressupost de l’exercici 2022. 
  
Tercer.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al web 
municipal. 
 
Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació als efectes 
de publicitat.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
18.0.- APROVACIO CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2021 AMB EL 
CONSELL COMARCAL D'OSONA 
 
Vist l’acord que va prendre la Junta de Govern Local en sessió de 4 d’octubre de 2021 
pel qual es va aprovar la memòria i sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona per a la 
contractació d’una persona que dugui a terme el projecte de manteniment de la Ruta 
dels molins, projecte mancomunat amb l’Ajuntament de Calldetenes, mitjançant el 
programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’any 2021; 
el qual es va notificar al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Vist l’acord de la comissió permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona en sessió 
de 15 de desembre de 2021 pel qual es va aprovar el model tipus del conveni programa 
treball i formació 2021 i atès que cal l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’esmentat 
conveni. 



 
 

 
 

 
Tenint en compte que es tracta d’un projecte mancomunat amb l’Ajuntament de 
Calldetenes per dur a terme el manteniment de la Ruta dels Molins. 
 
Vist que d’acord amb el decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de 
competències és funció delegada a la Junta de Govern l’aprovació de tots els convenis 
de caràcter institucional o d’aquells dels quals se’n derivin obligacions o drets amb 
independència de la seva quantia. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el model de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 
per a l’execució del programa Treball i formació 2021. 
 
Segon.- Facultar al regidor Lluís Solanas Roca per a la signatura del conveni i de la resta 
de documents que siguin necessaris per a la seva formalització i execució 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i a l’Ajuntament de 
Calldetenes, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
19.0.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE L'ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS 
PEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS 
 
ANTECEDENTS 
 

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

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

administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 

19/2021 de data 23 de març de 2021 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va 

acordar, en la sessió ordinària de la Comissió executiva de data 14 de juliol de 2021,  

adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 

d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02) 

a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es 

relaciona:  

 
[...] 

 
Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i 
Solsonès. 

1. A. EMBARBA SA 
2. CITYLIFT SA 
3. FAIN ASCENSORES SA 
4. ASCENSORS SERRA SA 
5. ORONA S. COOP. 

 
[...] 

 



 
 

 
 

3.- En data  20 de setembre de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents 
entitats mercantils adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius, licitat de 
conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  
 

4.- Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa de dos aparells d’ascensor, 

un a l’edifici de l’Ajuntament i l’altre a l’edifici de Ca l’Anglada i és necessària la prestació 

del servei de manteniment corresponent.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 

en la redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153.1 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 

contractuals. 

 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24 

UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 

pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221 de la 

LCSP. 

 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen 

per aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta 

de normativa concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels 

ens locals. 

 

Atès que l’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local d’acord 
amb el decret d’Alcaldia de delegació de competències de 17 de juny de 2019. 
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  

 

ACORDS 

 

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

del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements 

substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02).   

 

Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària 

Citylift S.A., per un període de 12 mesos, a comptar des del dia 1 d’abril de 2022, amb 



 
 

 
 

la possibilitat de prorrogar per tres períodes de dotze mesos addicionals, pel què la seva 

durada total serà, com a màxim, de quatre anys, en les modalitat següents: 

 

Manteniment aparells elevadors  

Tipus de 

manteniment 

(Bàsic/semi-

risc/ 

tot risc) 

Tipus d’aparell 

(interior/ 

exterior/muntacàrregues) 

Nombre 

d’aparells 

Data 

d’alta  

del servei 

Preu/aparell-

any (€) 

Bàsic Interior 2 1/4/2022 420 € 

 

Tant en el cas dels aparells elevadors com dels salva-escales, l’empresa Citylift S.A. 

s’ha compromès a donar resposta en les condicions següents: 

 

Tipus de resposta/reparació màxim Hores/dies 

Temps de resposta màxim - amb aturada 2h 

Temps de resposta màxim - sense aturada 12 h 

Temps de reparació màxim - amb aturada 12 h 

Temps de reparació màxim - sense aturada 2 dies 

 

Servei d’inspecció tècnica reglamentària 

Nombre 

d’aparells   

Preu/aparell-any 

(€) 

Data aprox. del 

servei 

2 420 1/4/2022 

 

Els pagaments s’efectuaran en modalitat semestral, resultant un total de 2 quotes amb 

un import de 420 euros cadascuna. 

 

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 840 € que 

s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l'any 2022 i 2023, a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 16.920.213.00. 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Citylift S.A. al CCDL 

i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que 

s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
20.0.- CONVOCATORIA ANTICIPADA PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2022 
 
Vista l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - 
Treball i Formació) i publicada el 16 de setembre de 2021 al DOGC, les entitats locals 
de Catalunya poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions. 
 



 
 

 
 

Vista la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la 
convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa 
Treball i Formació, de les línies MG 52, PRGC i PANP. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha comunicat a l’Ajuntament que s’han 
atorgat 25 places que es destinaran a municipis de la comarca per a executar programes 
o propostes que presentin els municipis i que compleixin amb els requisits del programa 
ocupacional Treball i Formació del SOC. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per presentar una memòria 
de projecte per a la contractació d’una persona en situació d’atur o que hagi exhaurit la 
prestació de subsidi per donar un suport addicional a l’equip de l’àrea de serveis de 
manteniment atesa la situació actual causada per la COVID-19 així com l’augment de 
tasques que han tingut i es preveu que tingui durant el proper any, entre d’altres 
circumstàncies. 

Vist que el projecte compleix amb els requisits del programa i atès que el termini per a 
presentar sol·licituds al Consell Comarcal acaba el 17 de gener de 2022. 

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

Primer: Aprovar la memòria i sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona per a la 
contractació d’una persona que doni un suport addicional a l’equip del servei de 
manteniment municipal mitjançant el programa Treball i Formació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya de l’any 2022. 

Segon: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns.  
 
Tercer: Facultar l’alcalde per a la formalització de la documentació que sigui necessària 
per a presentar la sol·licitud. 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
21.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
21.1.- HORARIS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS 2022 
 
Es demana als regidors que manifestin la seva conformitat a la proposta horària dels 
equipaments per a l’exercici 2022. 
 
21.2.- INICI DE PRESTACIO DEL SERVEI D'AIGUA PER PART D'ONAIGUA EPEL 
 
L’alcalde informa a la Junta de Govern Local que el Consell Comarcal ha comunicat la 
data de l’1 d’abril de 2022 per a l’inici de la prestació del servei de subministrament  
d’aigua per part de l’Entitat pública empresarial local ONAIGUA al municipi de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
21.3.- INFORMACIO DE SUBVENCIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta de Govern Local  per part de les diferents Administracions 



 
 

 
 

Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions 
corresponents. 
 
21.4.- CATALEG DE SERVEIS 2022 
 
Enllaçat amb l’anterior punt, es destaca que el termini per a presentar sol·licituds en el 
Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022 acaba el 8 de 
febrer de 2022. 
 
22.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registres d’entrada referents a queixes i 
suggeriments des de la darrera sessió i que es gestionaran des de cada regidoria en 
funció de les delegacions corresponents. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de la 
Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


