
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000006  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 21 de març de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 22:15 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 DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 158-21 
4.- CONVENI DE CESSIÓ D'US DEL CAMP DE FUTBOL  A LA FEDERACIÓ CATALANA 
DE FUTBOL 
5.- NOU CONVENI SES LES MARGUES RELATIU AL PROGRAMA DE SERVEI 
COMUNITARI 
6.- CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER AL SERVEI DE 
TRASLLAT DE MOSTRES BIOLÒGIQUES 
7.- SOL·LICITUD DE PAS BIKESHOW VIC 
8.- APROVACIO CERTIFICACIO NUM. 3 CONTRACTES OBRES DE REHABILITACIO 
DE L'EDIFICI DE L'ARCA DE NOE PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI 
A SANT JULIA DE VILATORTA 
9.- APROVACIO RELACIONS DE CREDITS INCOBRABLES 21004 I 21005 
10.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
10.1.- PROGRAMA SECTORIAL D'EQUIPAMENTS RESPONSABLES I EDUCADORS 
2030 
10.2.- AYUDAS PARA LA REHABILITZACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD 
PÚBLICA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA 
11.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
12.- ALTRES INFORMACIONS 



 
 

 
 

 
 

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 7 de març de 2022, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense cap esmena. 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 6/2022 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la seva necessitat.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació:    
 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   
Núm. 

Entrada 
Cognoms i nom o raó social Núm. doc. 

 
Data 

registre 
Text 
explicatiu  

Data doc. Euros 

F/2022/400 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 22200152 242,67 

08/03/2022 AOC:119270734 Ref.:LA CAMPA / N.Albara:220889  Data: 23-02-22 / TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

F/2022/401 B60333150 CORRETJA S.L. 20220100001116 1.822,66 

08/03/2022 
AOC:119320346 PANOT 20X20X2.5 MACARRO GRIS / PAL-LETS NORM / BLAU SUPER EXTRA POT 1000 GR. / 
RODA CARRETO ANTI-REVENTON 

F/2022/402 3394XXXXX  6 1.936,00 

08/03/2022 
AOC:119274746 Per l'actuació de MAYTE CARRERAS I CRISTINA SOLÀ amb l'espectacle Ruth i Mercè "separades¿ i 
què? el dia 4 

F/2022/403 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 220401496 7,49 

08/03/2022 AOC:119307092 001226-SIFÓN BOTELLA S-135 SALIDA HORIZONTAL LAVABO BIDÉ 1.1/4-JIMTEN 

F/2022/405 B64000730 BIOMASSA I EXPLOTACIONS FORESTALS PRAT, S.L.U. 32/2022 1.648,26 

08/03/2022 AOC:119319199 Tones estella de pi g3 / Transport 
 

F/2022/406 A08361446 PINTUR S.A. 001 220741 64,44 

09/03/2022 
AOC:119380653 SEÑALIZACIONES TITAN AM/AMARILLO 750cc / TX AL AGUA ECOLOGIC BLANCO/BLANCO 
SAT. 2,5Lt  

F/2022/407 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202201287 94,82 

09/03/2022 
AOC:119436008 PALO BELLOTA / FLEJE TIRANT 140 LAMA ALU / PILA ALCALINA PLUS POWER 6LR61 / 
NETEJADOR DESINFECTANT MULTIUS 

F/2022/408 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 385 68,71 

09/03/2022 AOC:119436009 REF: material entregat a la brigada- cap- celer panell 60x60 36w 4000k / Tassa reciclatge ecoraee 

F/2022/409 4779XXXXX  FAC#005 1.756,92 

09/03/2022 AOC:119445119 Control visites (comptador per dia d'entrades a l'app). / Posar límit de caràcters a l'enviament de notifi 

F/2022/410 7709XXXXX  36-A 129,77 

09/03/2022 AOC:119386139 Extres,Carnaval Tupinots.Pavello.Febrer-2.022 

F/2022/411 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 101 68,37 

09/03/2022 AOC:119382928 HORES TECNIC / DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA, reprogramar extensions serveis socials 

F/2022/412 B63855167 ESTEL 2005 SL 22/000044 120,01 

09/03/2022 AOC:119401785 OBSEQUIS CURSA DE LA DONA (SUDADERES HANKER) 



 
 

 
 

F/2022/413 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 79 481,41 

09/03/2022 AOC:119385833 REVISIÓ, FUMS I PASSAR ITV PICK UP / TARIFA ITV 

F/2022/414 B66529017 INGEKABEL COMUNICACIONES 20,S 2 1.052,70 

09/03/2022 AOC:119406109 Construcció de pals per a telecomunicacions 

F/2022/415 A58281262 M. BOADA SA 89726 620,61 

09/03/2022 
AOC:119479627 SORTIDA EMERGÈNCIA NIT / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIPAL - Comprovació alarma 
zona 8 , intrusió real ) / 

F/2022/416 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22018741 71,28 

09/03/2022 
AOC:119477304 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 312204 ; Actual BN= 
313609 Ubicación: PÇA. 

F/2022/417 3395XXXXX  E- 221056 108,90 

10/03/2022 AOC:119517891 Impressió lona 500cmX65cm - Autodeterminació 

F/2022/418 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 99,95 

10/03/2022 
AOC:119525670 BOSSA DEIXAL.G-110 85X105 10U NEGRE / BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60  S/NANSA / 
BOSSA DEIXALLES GRIS ZAMBU 6 

F/2022/420 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 221151 3,27 

10/03/2022 AOC:119527714 CARTRÓ PLUMA DOBLE CARA A3 -GRUIX 3MM 

F/2022/421 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET SL 02 00000223 2.591,22 

10/03/2022 
AOC:119494028 LOT 3 (3.8) - Contracte de manteniment de l'enllumenat públic (acord marc ACM), corresponent al 
mes de FEB 

F/2022/428 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 205114 17,81 

15/03/2022 
AOC:119777051 REF.:TPV28 / N.Albara:3609524  Data: 22-02-22 / COCA PA CROSSANDRA / XOCOLATA 
CROSSANDRA /  

F/2022/429 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 205113 20,38 

15/03/2022 
AOC:119777056 REF.:TPV28 / N.Albara:3609521  Data: 21-02-22 / COCA XOCOLATA CROSSANDRA / COCA PA 
CROSSANDRA / FONT VELLA 

F/2022/430 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 205115 11,33 

15/03/2022 AOC:119777060 REF.:TPV28 / N.Albara:3609551  Data: 26-02-22 / PASTIS FORMATGE CROSSANDRA 

F/2022/432 B60069135 NAM-OSONA PROMOCIONS SL Emit- 008 7.025,22 

15/03/2022 AOC:119798595 Col·locació tanca metàl·lica segons pressupost num. 15 presentat el 10-02-2022 

F/2022/433 3395XXXXX  E- 221061 260,15 

15/03/2022 AOC:119819930 Impresió lona 300cmX300cm - CPA Sant Julià de Vilatorta 

F/2022/434 A58890682 DOUBLET IBERICA SA 107901 135,40 

15/03/2022 
AOC:119792514 BANDERA 120X180 CM ECOFIX IMP. DIGITAL HORIZONTAL -DISSENY: "ESTELADA TRIANGLE 
BLAU" / BANDERA 120X180 CM 

F/2022/435 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 22040 413,22 

15/03/2022 AOC:119766169 Pisos Socials: Obrir dues portes i canviar panys 

F/2022/436 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-73 103,22 

15/03/2022 
AOC:119818349 FORMATGE VENTERO / PIT DE POLLASTRE / CUIXES POLLASTRE / PICADA ALL I JULIVERT / 
BURGUER MEAT VEDELLA / OS 

F/2022/437 B61381745 M.TERRICABRAS S.L. 20220100000208 346,50 

16/03/2022 AOC:119869024 DESEMBUSSAR ARQUETES I TUBS DE L'ESCOLA / BELLPUIG 

F/2022/506 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF22001456 114,72 

16/03/2022 
AOC:119857739 ACV22000974 PALETINA PRO RADIADOR SERIE 26 30 MM / ACV22000974 MACOTA SPRAY RAL 
7011 400 ML / ACV22000974 

F/2022/507 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01 1 51,03 

16/03/2022 AOC:119890831 BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10U NEGRE / JED SENTO 8CC 

F/2022/508 A58492117 VICREU S.A. 20220100001730 120,27 

17/03/2022 
AOC:119977199 Sat: 2022//17890 - STIHL - BR700 - / BUGIA NGK CMR6H / VARILLA DE TOPE / GESTIO OLIS I 
RESIDUS / MA D'OBRA 

F/2022/509 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2022/134 1.354,29 

17/03/2022 AOC:119979888 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m 

F/2022/511 B01939800 CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA S.L. A 58436 675,18 

18/03/2022 
AOC:119985948 CEP. LATERAL SCHMIDT CG500 Ø575MM MEZCLA 3F F540 4T280 4T420 ALCOB ( PORTES 
INCLUIDOS PEDIDO PRESUPUESTO 1 

F/2022/512 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2200415 15,43 

18/03/2022 
AOC:120080201 ALCAYATA  ROSCA CINC. 19X60mm. 7 U. / DIN 965 A2 M6X10 Tornillo cabeza avellanada estrella / 
PISCINES / TI 



 
 

 
 

F/2022/513 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 1-220463 72,60 

18/03/2022 AOC:120046853 CONJUNT ARRANT OCASIO 
 

F/2022/514 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 273 377,91 

18/03/2022 
AOC:120109571 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 

F/2022/515 3393XXXXX  22/0019 156,99 

14/03/2022 REPARAR CORTINA ENRROLLABLE 
 

F/2022/516 B17923319 LEGORENTE S.L.U. 200650 50,41 

18/03/2022 MATERIAL PER GENERADOR 
  

F/2022/517 3394XXXXX  2212 124,03 

18/03/2022 LLONGANISSA PER LA CAMINADA DEL DIA DE LA DONA 

F/2022/518 3394XXXXX  2201 178,47 

18/03/2022 LLONGANISSA PER LOTS DE NADAL 
 

F/2022/519 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A705093 48,04 

19/03/2022 AOC:120120003 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 

F/2022/520 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-77 64,76 

19/03/2022 
AOC:120148105 PERNIL GALL DINDI / BISTEC EXTRA / OUS MITJA DOTZENA / CUIXES POLLASTRE / BISTEC 
EXTRA / PIT DE POLLASTRE 

 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 158-21 
 
Expedient núm.:  158/21 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència 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 9 de febrer de 2022, amb 
ID Registre  E2022000445, el 17 de febrer de 2022, amb ID Registre 
E2022000548, el 8 de març de 2022, amb ID Registre E2022000859, i el 16 de 
març de 2022 amb ID Registre 2022001032 per la qual es modifica el projecte i 
s’aporta documentació a requeriment de l’Ajuntament. 

- El redactor de projecte ha aportat documentació justificativa en relació al 
requeriment respecte els punts següents: 
- Article 24, Adaptacions topogràfiques del terreny. S’ha aportat documentació 

gràfica. 
- Còmput de l’ocupació segons l’article 47.2.5 Ocupació. S’ha justificat, tot i que 

no s’ha pogut comprovar per la geometria irregular del projecte. 
- S’ha aportat documentació per esmenar la definició de tanques: l’article 47.3.9 

Tanques. 
     No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o animals. 

- Els plànols de projecte corregits segons requeriment no s’han presentat visats. 
Per tant, abans de fer el Certificat Final d’Obra caldrà aportar la documentació 
de projecte visada. Caldrà aportar els plànols d’estat final visats que incorporin 
les esmenes presentades el 8 de març de 2022, amb ID Registre E2022000859 
com a “plànols esmenes ajuntament”. 

- La parcel·la té una superfície de 835,00 m2, inferior als 1.000,00 m2 regulats per 
la clau J5. Però el mateix article preveu com a excepcions de parcel·la mínima 
els casos indicats en el plànol 01N.  



 
 

 
 

- 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. 
No es concedirà 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. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per la normativa del POUM. 

- 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. La maquinària de la piscina també s’ha d’ajustar a aquests paràmetres. 

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. 

- 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 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 17,06 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: 20,00 ml x 4 ml x 45 €/m2 = 
3.600,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
384.523,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 384.523,00 € 
o Quota:   384.523,00 € x  3,00 % =  11.535,69 € 

 
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  384.523,00 €) =  414,52 € 

 

TOTAL: (Impost)  11.535,69 € + (Taxa)  414,52 €  = 11.950,21 Euros 

 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
4.0.- CONVENI DE CESSIÓ D'US DEL CAMP DE FUTBOL  A LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE FUTBOL 



 
 

 
 

 
Vista la resolució de la Presidència del Consejo Superior de Deportes, pel que es 
concedeix a la Real Federación Española de Fútbol una subvenció directa en 
compliment del que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 13/2021 de 
regulació del joc, per a la distribució al futbol no professional el 2021 del 4,55% de la 
recaptació per l’impost sobre activitats del joc en relació amb les apostes mútues 
esportives de futbol. 
 
Vist que mitjançant aquesta subvenció des de la Federació Catalana de Futbol s’ha 
comunicat a l’Ajuntament que l’obra de renovació del paviment de gespa artificial del 
camp de futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta és una actuació 
subvencionable, que l’Ajuntament compleix les condicions de beneficiari de les 
subvencions i tenint en compte que s’ha comunicat que l’Ajuntament és beneficiari d’una 
ajuda, sense especificar-ne encara l’import, i que cal procedir al tràmit de justificació.  
 
Atès que són condicions essencials per a poder ser beneficiari l’aportació de la 
documentació justificativa i entre ella hi ha el conveni de cessió d’ús de la instal·lació a 
la Real Federación Española de Futbol i la Federació Catalana de Futbol; així com el  
model de compromís. 
 
Tenint en compte que la cessió d’ús exigida ha de ser per un període mínim de 10 anys 
i atès que no s’ha comunicat el possible import concedit. 
 
Tenint en compte que es disposa de la resta de documentació justificativa ja que la 
renovació del paviment de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta es va executar durant l’any 2021. 
 
Vist que d’acord amb el decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local, correspon a aquesta l’aprovació dels convenis 
de caràcter institucional o d’aquells dels quals se’n derivin obligacions o drets. 
 
Atès que és competència del Ple l’aprovació de cessions gratuïtes de béns a altres 
administracions o institucions públiques d’acord amb els articles 52.2 q) i 114.3 n) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de cessió d’ús de la instal·lació del camp de futbol 11 de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta a la Real Federación Española de Futbol i la 
Federació Catalana de Futbol per un període de 10 anys. 
 
Segon.- Condicionar el present acord a l’obtenció de subvenció en el marc de la 
subvenció relativa a la distribució al futbol no professional el 2021 del 4,55% de la 
recaptació per l’impost sobre activitats del joc en relació amb les apostes mútues 
esportives de futbol; així com a l’acceptació de la subvenció per part de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni així com dels documents i 
tràmits que siguin necessaris per a la seva formalització i/o execució. 
 
Quart.- Trametre la documentació justificativa a la Federació Catalana de Futbol als 
efectes de seguir sent beneficiaris de subvenció. 



 
 

 
 

 
Cinquè.- Donar la publicitat oportuna al conveni una vegada formalitzat als efectes del 
compliment de la normativa de transparència. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la corporació per a la seva ratificació. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
5.0.- NOU CONVENI SES LES MARGUES RELATIU AL PROGRAMA DE SERVEI 
COMUNITARI 
 
Que el Departament d’Educació, es fa ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a l’alumnat 
de secundària obligatòria, com un instrument per desenvolupar la competència social i 
ciutadana. El Servei Comunitari esdevé un model, en el qual l’aprenentatge millora el 
servei a la comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet 
l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s a millorar-lo, amb la qual cosa es 
promou l’educació en valors i el compromís cívic. 
 
Que l’apartat 2 de l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 d’agost,  d'ordenació dels 
ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, disposa que el Servei Comunitari 
és de caràcter obligatori. 
 
Que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta volen 
afavorir la realització d’accions de servei comunitari amb la finalitat de facilitar que 
l’alumnat de secundària obligatòria, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimenti i 
protagonitzi accions de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la ciutadania i 
posi en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
 
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta 
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat.  
 
Tenint en compte que el maig de 2021 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el 
Departament d’Educació ja van formalitzar conveni per a dur a terme el Projecte de 
Servei Comunitari, però per canvis normatius cal actualitzar-lo i formalitzar-ne un de nou.  
 
Vist que d’acord amb el decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local, correspon a aquesta l’aprovació dels convenis 
de caràcter institucional o d’aquells dels quals se’n derivin obligacions o drets. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el nou conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per desenvolupar 
el projecte educatiu de servei comunitari.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni així com els documents i 
tràmits que siguin necessaris per a la seva formalització i execució.  
 



 
 

 
 

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de formalitzar el conveni. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
6.0.- CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER AL SERVEI DE 
TRASLLAT DE MOSTRES BIOLÒGIQUES 
 
Que l’Ordre de 31 de desembre de 1987, de delimitació territorial de l’Àrea Bàsica de 
Salut Santa Eugènia de Berga, va integrar en aquesta Àrea Bàsica els següents 
municipis: Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles, Taradell, Sant Julià de 
Vilatorta, Espinelves, Sant Sadurní d’Osormort, Viladrau i Vilanova de Sau. 
 
Que els consultoris de Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles, Taradell i 
Sant Julià de Vilatorta duen a terme de manera compartida (mitjà de transport i 
recorregut) el servei de trasllat de mostres biològiques a l’Hospital General de Vic per a 
la seva analítica i estudi, amb un cost actual aproximat de 6.240 € anuals. 
 
Que el Consorci Hospitalari de Vic va encomanar al Consell Comarcal d’Osona la gestió 
econòmica del servei, corresponent al pagament d’una quantitat a l’Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga com a cap de l’Àrea Bàsica, que no cobreix tot el cost del serveis. 
 
Que és necessari donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic i determinar la distribució de costos entre els municipis afectats. 
 
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic defineix el 
conveni interadministratiu com a mecanisme de cooperació entre Administracions per a 
un fi comú i correspon amb la situació exposada. 
 
Tenint en compte que la vigència dels convenis, d’acord amb la normativa vigent, tenen 
un límit de fins a 4 anys. 
 
Vist que d’acord amb el decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local, correspon a aquesta l’aprovació dels convenis 
de caràcter institucional o d’aquells dels quals se’n derivin obligacions o drets. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració per al servei de trasllat de 
mostres biològiques amb els ajuntaments de Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, 
Folgueroles i Taradell. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni així com dels documents i 
tràmits que siguin necessaris per a la seva formalització i/o execució. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments de Santa Eugènia de Berga, 
Calldetenes, Folgueroles i Taradell als efectes de signar el conveni. 
 
Quart.- Donar la publicitat oportuna al conveni una vegada formalitzat als efectes del 
compliment de la normativa de transparència. 
 



 
 

 
 

Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
7.0.- SOL·LICITUD DE PAS BIKESHOW VIC 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2022000929, en data 14 de març de 2022, per part 
d’Ocisport Serveis Esportius SL, sol·licitant autorització de pas per dur a terme l’activitat 
esportiva Bikeshow Vic 2022 el proper 14 de maig de 2022 al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Atès que es sol·licita també permís per a instal·lar un avituallament preferiblement a la 
zona del poliesportiu i en una zona coberta amb accés als banys de 7 a 19 hores del 
mateix 14 de maig.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar l'autorització de pas per dur a terme l’activitat esportiva Bikeshow Vic 
el proper 14 de maig de 2022 pel seu pas pel municipi de Sant Julià de Vilatorta així 
com aprovar el permís per a instal·lar un avituallament a la zona esportiva de Sant Julià 
de Vilatorta seguint les indicacions de la regidoria d’esports. 
  

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 

que puguin ser necessàries per a la realització d’aquesta prova.  



 
 

 
 

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments sol·licitats i 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 Ocisport Serveis Esportius SL així com als 
vigilants municipals i al servei de manteniment municipal. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
8.0.- APROVACIO CERTIFICACIO NUM. 3 CONTRACTES OBRES DE 
REHABILITACIO DE L'EDIFICI DE L'ARCA DE NOE PER ALS SERVEIS DE 
BIBLIOTECA I CONSULTORI A SANT JULIA DE VILATORTA 
 
Vist que en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 18 de novembre 
de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra va adjudicar els dos 
lots del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de 
biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta a la Unió temporal d’empreses Manzano 
Arbúcies SL, Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL, amb els següents imports:  

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

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

 
Atès que en data 3 de desembre de 2021 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de 
l’obra que és de setze mesos.  
 
Vista la certificació núm. 3 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, presentada per l’empresa UTE Imar Manzano, amb la conformitat 
del director de l’obra i del director d’execució, i que és d’un import de 24.294,44 €, IVA 
inclòs.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de 
l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, per un import de 24.294,44 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 04.3321.622.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022 de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 



 
 

 
 

9.0.- APROVACIO RELACIONS DE CREDITS INCOBRABLES 21004 I 21005 
 
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 21004 que consta de 12 expedients, per un import total de 4.937,82 €. 
- Relació 21005 que consta d’1 expedient, per un import total de 1.613,89 €. 

 
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 21004 i 21005 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 
 
 
10.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
10.1.- PROGRAMA SECTORIAL D'EQUIPAMENTS RESPONSABLES I 
EDUCADORS 2030 
 
La Diputació de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament el dictamen d’aprovació del 
programa d’equipaments responsables i educadors 2030 pel qual es va concedir a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un import de 1.930,07 €. Aquest programa va 
destinar a la inversió per a la millora de la qualitat i sostenibilitat ambiental dels 
equipaments educatius així com a la inversió per a la implantació de millores socials als 
centres educatius. 
 
Entre les actuacions subvencionables es pot destinar a inversions per a la millora de la 
salut, confort tèrmic de les persones usuàries o la salubritat de l’equipament i el seu 
entorn immediat així com actuacions en equipaments o infraestructures per fer-les aptes 
a l’activitat educativa. En aquest sentit des de la regidoria d’Educació s’ha proposat 
utilitzar l’ajut concedit per a completar la instal·lació de tendals de la llar d’infants per tal 
que funcionin amb motor i així millorar, per una banda, el confort a les classes i al pati i, 
per altra banda, evitar l’impacte directe del sol a l’interior de les classes millorant així 
també l’estalvi energètic durant els mesos de primavera i estiu. 
 
La regidora d’educació, Gemma Rica, coordinarà la gestió d’aquesta subvenció. 
 
10.2.- AYUDAS PARA LA REHABILITZACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD 
PÚBLICA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA 
 



 
 

 
 

A 11 de març de 2022 es va publicar l’Ordre TMA/18/2022, de 28 de febrer, pel que 
s’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis 
de titularitat pública i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds pel procediment 
de concurrència competitiva en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 
 
En aquest sentit i revisades les bases sense entrar al detall es planteja com a una bona 
oportunitat de finançament per a l’obra que s’està executant de rehabilitació de l’edifici 
l’Arca de Noè per a destinar-la als usos de CAP i biblioteca. Per altra banda, en cas que 
no fos compatible s’estudiaran altres actuacions que puguin ser despesa elegible a 
l’esmentada convocatòria. 
 
La regidora Montse Piqué coordinarà la sol·licitud d’aquesta subvenció. 
 
 
 
 
11.0.- 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. 
 
 
12.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
L’alcalde fa un repàs temes agenda. 
 
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, 


