
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000002  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 27 de gener de 2020 
Horari: De les 21:30 hores a les 22:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 

 
ABSENTS 

 Cap 
  

ORDRE DEL DIA 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENICA OBRES 103-19 
4.- LLICENCIA OBRES 105-19 
5.- LLICENCIA OBRES 108-19 
6.- LLICENCIA OBRES 109-19 
7.- LLICENCIA OBRES 110-19 
8.- SOL·LICITUDS CATÀLEG DE SERVEIS 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
9.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L'OSIC PER A LA CONSTRUCCIO DE LA 
BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
10.- APROVACIO, SI S'ESCAU, BAIXES DEL PADRO DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIO MECANICA 
11.- APROVACIO RELACIONS DE CREDITS INCOBRABLES 19002 I 19003 
12.- APROVACIO COMPTES SOREA 4T TRIMESTRE 
13.- 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 de la Junta de 
Govern Local de data 13 de gener de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
 



 
 

 
 

 
La següent relació de despeses 2/2020 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 necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació 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/2020/116 339XXXXXB MÒNICA CARRERA AHIS 1 8.107,00 

21/01/2020 
AOC:76300942 Treballs relatius al Projecte de d'urbanització i 
renovació de paviment i mobiliari, infraestructures i xar 

30/12/2019 

  F/2019/2594 369XXXXXY 
JOAN MARTIN FONTARNAU - MISSATGERS 
VIC 

4.270 24,20 

14/01/2020 VIATGE A BARCELONA 31/12/2019 

  F/2019/2595 B66923657 MAXI CASA 

 

2019100265 53,40 

31/12/2019 MATERIAL PEL SALÓ DE NADAL 27/12/2019 

  F/2019/2596 339XXXXXK MARC GARCIA GARCIA A/868 15,75 

14/01/2020 IMPRESSIÓ PLÀNOL COLORA 1,05X1.2 19/12/2019 

  F/2019/2597 A59555466 
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION 
CERTIFICATION & TESTING S.A. 

42762795 237,28 

16/01/2020 INSPECCIONS BAIXA TENSIÓ 19/12/2019 

  F/2019/2598 477XXXXXZ FRANCESC GUITIÉRREZ BONILLA S/N 200,00 

17/01/2020 TALLER DE CONSTRUCCIÓ D'UN RELLOTGE DE SOL 17/11/2019 

  F/2019/2599 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A1116 667,72 

22/01/2020 RESTES VEGETALS DEL 05/11 AL 03/12 31/12/2019 

  F/2019/2600 B66923657 MAXI CASA 

 

2019099901 28,95 

24/01/2020 MATERIAL PEL SALÓ DE NADAL 27/12/2019 

   
Data registre Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2020/54 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

714 122,95 

13/01/2020 
AOC:75887090 7051024072|PHI 62336270 LAMPARA COMPACTA 
MASTER PL-C 26W/840/4P / .|ECOTASA DE RESIDUOS DE 
APARATO / 725807 

11/01/2020 

  F/2020/55 A08045213 CASA GARCIA S.A. 2001A000122 3.453,01 

13/01/2020 
AOC:75920919 16820 - CAVA BRUT NATURE GRAN AMAT 75CL X6 
/ 41822 - PALETA DUROC BATALLE / 890441 - AJ. SANT JULIÀ / 
DESPL 

03/01/2020 

  F/2020/56 339XXXXXT MARGARIA BASCOMPTE PERARNAU 10/20 232,62 

13/01/2020 AOC:75895644 teles varies  / teles varies per  mocadors i confecció 13/01/2020 

  F/2020/58 339XXXXXT MARGARIA BASCOMPTE PERARNAU 11/20 59,99 

13/01/2020 
AOC:75903265 tela gris per exposició  pessebre  / acabats amb vores 
de les teles 

13/01/2020 

  F/2020/59 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A500531 47,83 

13/01/2020 AOC:75891859 DICOM E 5 KG. 10/01/2020 

  F/2020/60 B61789491 TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS SL 20081 1.060,50 

13/01/2020 
AOC:75899207 Pel primer pagament (80%) per a la gestió del 
programa "Anem al Teatre" de la Diputació de Barcelona, curs 

13/01/2020 

  F/2020/61 B65138075 DOSPER CLIMA SL 

 

99,22 



 
 

 
 

13/01/2020 AOC:75910617 mano de obra / desplazamiento 29/11/2019 

  F/2020/62 B65206138 ZONA SOL SL 

 

2019_503 47,82 

13/01/2020 
AOC:75889060 TREBALLS REALITZATS EL 27/11/2019 A LA LLAR 
D'INFANTS LA PATULEIA. ARREGLAR AVERIA VALVULA DE 

SEGURETAT / M 

31/12/2019 

  F/2020/65 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2020Y000863 477,90 

13/01/2020 
AOC:75903202 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / 
ConnexióProfessional Ajuntament / 1/1/2020 - 31/1/2020) / Quota 

01/01/2020 

  F/2020/66 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043696033 825,33 

14/01/2020 
AOC:75956872 TU-HEX-DIN1587-LL19-(A2K)-M12  / BRIDA-NYLON-
NEGRA-7,8X540  / BRIDA-NYLON-NEGRA-3,6X140  / BRIDA-
NYLON-NEGR 

09/01/2020 

  F/2020/69 A08424566 AUTOCARS PRAT SA 399 177,51 

14/01/2020 AOC:75989431 19-12-19 BARCELONA: EL LICEU (1/2 de l'import) 02/01/2020 

  F/2020/70 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-12 77,72 

15/01/2020 
AOC:76046146 ossos espinada / ous mitja dotzena / bistec extra / 
mandonguilles grans o sopa / salsitxes de porc / format 

15/01/2020 

  F/2020/71 A58281262 M. BOADA SA 

 

82582 110,11 

15/01/2020 
AOC:76071568 MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC 
ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIPAL - 
Restablir anomal 

31/12/2019 

  F/2020/105 A58492117 VICREU S.A. 

 

20200100000160 65,51 

17/01/2020 
AOC:76147090 PODADERA ERGO D'UNA MA / GUANTS FLOR 
CABRA GRIS COTO / GUANTS FLOR DE VACA COTO T.8 

15/01/2020 

  F/2020/106 B58826819 GRAFICSER 

 

A 2 250,95 

17/01/2020 
AOC:76164627 POLO TÈCNIC SOL. PERFORMER MEN / M/CURTA 
100%POLIESTER / COLOR BLAU ROYAL / TALLA: 3-L 2-XL 5-XXL / 
BRODAT 

05/01/2020 

  F/2020/107 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A500840 291,79 

17/01/2020 
AOC:76140872 PAPEL HIG. IND. STRONG L-ONE 900 S. P-12 / 
B.B.BLANCA IND. 80X105 G-180 P-250 / DERMO-SIST 5 KG. 

15/01/2020 

  F/2020/108 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A500841 278,64 

17/01/2020 
AOC:76140882 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 / 
GERMESAN BACT 5 KG. 

15/01/2020 

  F/2020/109 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 10029 164,56 

17/01/2020 
AOC:76139180 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte 
número: 10513039-1 Títol: PM1 Aj. Sant Julià de Vilat 

15/01/2020 

  F/2020/110 F08226714 ABACUS 

 

9030297395 62,41 

17/01/2020 
AOC:76138151 CAVALLET PINTOR PI 185cm  / CERCOL PLASTIC 
GROC 50cm  / CERCOL PLASTIC TARONJA 50cm  / CERCOL 

PLASTIC ROIG 

15/01/2020 

  F/2020/111 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 20000927 2.027,70 

17/01/2020 AOC:76222157 Gasoil Automoció 16/01/2020 

  F/2020/112 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 33 20,35 

17/01/2020 AOC:76225691 OLI10W40 per màquina neteja 17/01/2020 

  F/2020/113 G08546665 ITEC 

 

202001717 925,65 

17/01/2020 
AOC:76238470 MANTENIMENT PRESSUPOSTOS / 
MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO / 
MANTENIMIENTO ESTUDIOS SEGURIDAD Y S 

17/01/2020 

  F/2020/114 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL 

A 14 377,91 

20/01/2020 
AOC:76290601 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS 
CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA 
ESO6 0182-8752-44-02000 

15/01/2020 

  F/2020/115 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

1681 605,40 

21/01/2020 
AOC:76336477 3850030005|PRESTO 1000-M CON LLAVE 
REGULACION / 6203035029|NYLOFIX ECT-29G ML TUBO 
ANILLADO ECT DN29 L50M P 

18/01/2020 

  F/2020/117 B08673527 NEIDA S.L. 

 

45 363,00 

21/01/2020 
AOC:76323318 1612 - Servei netejar dipòsit 7 fonts / 1601 - Import 
dels serveis: 

20/01/2020 

  F/2020/118 B64171895 
PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN SL 

F-45119 4.878,74 

21/01/2020 
AOC:76311083 Contracte Servei de Prevenció de data 01/01/2020 
(Pago 1 de 1) / Contracte Servei de Vigilància de la Salut 

20/01/2020 

  F/2020/119 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043733537 193,12 



 
 

 
 

21/01/2020 
AOC:76351873 ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T40  / PANTALON-
CLASSIC-ELASTIC-GRIS-M  / POLAR-A/V-AMARILLO/MARINO-L  / 
CHALECO-THERM 

16/01/2020 

  F/2020/120 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300182735 97,14 

21/01/2020 
AOC:76374527 CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento 
/ PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE 
LA QUADR 

20/01/2020 

  F/2020/121 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300185961 514,81 

21/01/2020 
AOC:76374525 CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A 
CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES 
DE LA QUA 

20/01/2020 

  F/2020/122 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-17 82,36 

22/01/2020 
AOC:76417959 pit pollastre / ous mitja dotzena / pernil gall dindi / 
croquetes gustos variats / carn picada porc / ous m 

22/01/2020 

  F/2020/123 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 850 920,21 

22/01/2020 
AOC:76443027 S20-TACJ-999 - Substitució en l'Oficina ( d'Informació 
de Sant Julià durant el mes de desembre. ) / S20-TAC 

31/12/2019 

  F/2020/124 A58281262 M. BOADA SA 

 

Q 33099 2.117,50 

23/01/2020 
AOC:76490970 QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA 
D'ALARMES, R. ANUAL I DISPO. ASSISTÈNCIA IMMEDIATA  DE 
GENER A JUNY ( C.E.I 

20/01/2020 

  F/2020/125 339XXXXXW CARLES GIRAMÉ PARAREDA E- 20837 159,12 

23/01/2020 
AOC:76507455 Impressió vinil photocall ¿Instagram reis¿ 
100cmX132cm / Impressió vinil + cartró ploma photocall ¿carta re 

16/01/2020 

  F/2020/126 P5800043A LOCALRET 

 

Q2020/540 362,23 

23/01/2020 AOC:76503074 QUOTA 2020 22/01/2020 

  F/2020/127 B61194635 MULTI SERVIS CAPRI SL A 1 34,85 

24/01/2020 
AOC:76553738 ***ALBERT CANUDES*** / 600 57 12 63 / Entrega: 
Dilluns 16/16 / Tornar: Dimercres 18/12 / Copa vi Exquisit 3 

02/01/2020 

  F/2020/128 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 85 634,28 

24/01/2020 
AOC:76561819 PAPER FOTOCOPIADORA  DIN-A4 80grs / NR5533 
RESMA 500f PAPER DIN-A3 80 GR / APLI BOBINA CORDA POLIP. / 
LAPIC 

10/01/2020 

  F/2020/129 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 641-A 1.150,08 

25/01/2020 AOC:76608367 Edifici Ajuntament 25/01/2020 

  F/2020/130 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 642-A 104,75 

25/01/2020 AOC:76608381 Salo Catalunya 25/01/2020 

  F/2020/131 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 643-A 180,99 

25/01/2020 AOC:76608406 Ca l'Anglada 25/01/2020 

  F/2020/133 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 645-A 60,42 

25/01/2020 AOC:76608445 Marquesines Autobus 25/01/2020 

  F/2020/136 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 648-A 862,50 

25/01/2020 AOC:76609854 Consultori medic 25/01/2020 

  F/2020/138 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 650-A 83,74 

25/01/2020 AOC:76609867 Aula de Cultura 25/01/2020 

  F/2020/139 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 651-A 587,99 

25/01/2020 AOC:76609868 Extres Patuleia,Gener-2.020 25/01/2020 

  F/2020/213 A58059908 FILL DE J. CUBERTA Z2000034 182,47 

13/01/2020 RAM DE FLORS (DEFUNCIÓ MARE LLUÍS SOLANAS) 10/01/2020 

  F/2020/214 B67456434 GIL RATATAPLAM S.L. 109 665,50 

13/01/2020 TALLER DE TIONS, MANDALES I JOCS GEGANTS 10/01/2020 

  F/2020/215 788XXXXXA LUZ SUNYER DE LA PUENTE 6 25,46 

13/01/2020 NOTA SIMPLE REGISTRE PROPIETAT 03/01/2020 

  F/2020/216 773XXXXXQ NURIA VILAMALA SOLER 01-20 4.356,00 

14/01/2020 
MODIFICAT DEL PROJECTE DE LA RAMBLETA I ITINERARI DE LA 
CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN TITUS 

14/01/2020 

  F/2020/217 B67235796 TAVERNA D'EN SIDORO SLU 2020001 945,00 

20/01/2020 DINAR DE NADAL 11/01/2020 

  F/2020/218 B67239111 EDITORIAL LA MAR SALADA SL 255 1.707,95 



 
 

 
 

21/01/2020 LLIBRES INFANTILS PER REGALS CAVALCADA 2020 01/01/2020 

  F/2020/219 773XXXXXX ALBA GENERÓ PRAT V-012 544,50 

22/01/2020 TALLER DE CUINA INFANTILS 15/01/2020 

  F/2020/220 G59930370 CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA 143 203,28 

22/01/2020 GUIA SARDANISTA 2020 MÒDUL EXTRA APLEC 13/01/2020 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENICA OBRES 103-19 

 
Expedient núm.:  103/19 
Objecte: obrir una rasa i fonament per fer muret de bloc i mur  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en obrir una rasa i fonament per fer muret de bloc i mur.  
 
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’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en obrir una rasa i fonament per fer muret de bloc 
i mur. 
 
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. 

- Es donarà compliment a l’article 47 Definició dels paràmetres reguladors, punt 
3.9 de la normativa dels POUM sobre tanques. 

- També caldrà adequar-se a la Modificació puntual número 5 del POUM, 
aprovada provisionalment, d’esmenes i aclariments de la normativa, pel que fa 

a la regulació de les tanques: 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del 
vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca 
fins a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en 
+/- 0,20 m de la part d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En 
aquests casos la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 
m. La cara superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. 
L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o 
formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. 
Es prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. 
S’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb 
una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m. 
No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o als animals. 

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

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

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

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a 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 
3.280,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  3.280,00 € 
o Quota:  3.280,00 € x 2,75 % =  90,20 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.280,00 €) =  33,28 € 
 

TOTAL: (Impost)  90,20 € + (Taxa)  33,28  €   = 123,48 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 105-19 
 
Expedient núm.:  105/19 
Emplaçament:  av. de Vic, s/n 
Promotor:  Grup Osona 2000 SLU 
Objecte: execució de rasa de 5 m. per escomesa d'aigua  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Grup 
Osona 2000 SLU i que consisteix en execució de rasa de 5 m. per escomesa d'aigua.  
 
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 Grup Osona 
2000 SLU per a l’execució de les obres consistents en execució de rasa de 5 m. per 
escomesa d'aigua, situades a av. de Vic, s/n, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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

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

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

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

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

- Si hi ha afectació de calçada caldrà sol·licitar el corresponent permís a 
Diputació. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 750,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  750,00 x  2,75 % =  20,62 € 

 
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 750,00 €) =  30,75 € 
 
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 4 dies 
=  20,98 € 
 

TOTAL: (Impost)  20,62 € + (Taxa)  30,75 € + (Taxa ocupació)  20,98 €  = 72,35 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 108-19 

 
Expedient núm.:  106/19 
Objecte: pintar la façana  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en pintar la façana.  
 
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’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en pintar la façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 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. 

- 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 vist-i-
plau. 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. 

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

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

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

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 
700,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 884,52 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

 
Superfície de façana, segons dades de cadastre: 6,50 ml x 9,00 m d’altura : 58,50 m2 

58,50 m2 x 504,00 €/m2(Mb) x 0,10(Ct) x 0,30(Cu)= 884,52 € 

 
o Base imposable :   884,52 € 
o Quota:   884,52 €x  2,75 % =  24,32 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA  

Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  884,52 € ) =  30,88 € 
 
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 4,00 m2 x 4 dies 
=  16,78 € 
En la sol·licitud de llicència es demana ocupació però no s’especifica el nombre de 
dies. Per tan s’ha calculat sobre una previsió de 4 dies.  
 

TOTAL: (Impost)  24,32 € + (Taxa)  30,88  €+ (Taxa ocupació) 16,78 €  = 71,98 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 
 

6.0.- LLICENCIA OBRES 109-19 
 
Expedient núm.:  109/19 
Objecte: pintar la façana principal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en pintar la façana principal.  
 
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’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en pintar la façana principal. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 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. 

- 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 vist-i-
plau. 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. 

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

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

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

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 
1.585,10 € que es considera adequat. 

 
o Base imposable :  1.585,10 € 
o Quota:  1.585,10 € x  2,75 % =  43,59 € 

 
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 1.585,10 €) =  31,58 € 
 

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 4 dies 
=  20,98 € 
 

TOTAL: (Impost)  43,59 € + (Taxa)  31,58  € + (Taxa ocupació) 20,98 €  = 96,15 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 110-19 

 
Expedient núm.:  110/19 
Objecte: treure banyera i posar plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en treure banyera i posar plat de dutxa.  
 
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en treure banyera i posar plat de dutxa. 
 
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. 

- 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 800,00 



 
 

 
 

€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 1.209,60 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

S’ha suposat una superfície del bany de 5,00 m2,  
          5,00 m2 x 504,00 €/m2 (Mb) x 0,30(Ct) x 1,60(Cu)= 1.209,60 € 

 

o Base imposable :   1.209,60 € 
o Quota:  1.209,60 € x  2,75 % =  33,25 € 

 
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 1.209,60 €) =  31,21 € 

 

TOTAL: (Impost)  33,25 € + (Taxa)  31,21 €   = 64,46 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- SOL·LICITUDS CATÀLEG DE SERVEIS 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, en data 9 de gener de 2020 va aprovar el Catàleg de 
serveis 2020 que entra en vigor en data 10 de gener de 2020, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, que dóna suport als ens locals a través de 
diferents instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats 
manifestades pels governs locals. 
 
Estudiades per cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius 
àmbits i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el 
termini per a les sol·licituds de determinats recursos finalitza el proper 6 de febrer, es 
proposa a la Junta de Govern, presentar les següents sol·licituds: 
 

Tipus 
recurs 

Actuació Recurs 

Tècnic 
Vigilància i control dels establiments 

alimentaris del municipi (control de les 
activitats que han de manipular aliments 

Vigilància i control 
d’establiments alimentaris 

Econòmic 

Activitats municipals per a la promoció de 
la salut (Campanya sensibilització consum 

alcohol i joves, promoció del benestar 
emocional dels usuaris del centre de dia i 
cura del cos salut bucodental a l’escola) 

Promoció de la Salut 

Econòmic 
Control de plagues, prevenció de 

legionel·losi i control d’aus urbanes 
 

Sanitat ambiental ( control 
de plagues, legionel·losi i 

aus urbanes) 

Econòmic 
Arranjament d’habitatges i/o instal·lació 
d’ajudes tècniques per a usuaris dels 

serveis socials 

Arranjament d’habitatges i 
/o instal·lació d’ajudes 

tècniques 



 
 

 
 

Econòmic 
Línia de beques per a activitats esportives 
extraescolars per prevenir el risc d’exclusió 

 

Beques per activitats 
esportives per prevenir el 

risc d’exclusió 

Econòmic Camp Tortí 
Finançament en l’àmbit de 
la convivència, diversitat i 

drets civils 

Econòmic 
Accions per impulsar l'emancipació i 

l'autonomia de les persones joves de Sant 
Julià de Vilatorta 

Finançament en l’àmbit de 
joventut 

Econòmic 
Creació d'un canal de participació 
ciutadana i de comunicació amb 
l'Ajuntament a través de les TIC 

Finançament en l’àmbit de 
la participació ciutadana 

Material Festa Major jove 
Suport a la implementació 

dels punts liles 

Material 
Taller 25N 

 
Sensibilització envers les 

relacions igualitàries 

Tècnic 
Protocol intern d’actuació davant 

l’assetjament sexual en l’àmbit laboral 

Eines per a l’abordatge 
integral de les violències 

masclistes 

Econòmic 
Accions per sensibilitzar i potenciar la 

perspectiva de gènere i LGTBI a Sant Julià 
de Vilatorta 

Finançament en els àmbits 
d’igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i 

de gènere 

Material Cros escolar Trofeus i medalles 

Material Manteniment piscines municipals 

Manteniment de les 
piscines d’estiu municipals 
per a agrupacions d’ens 

locals 

Material 
(activitats ja sol·licitades i escollides per les 

dues escoles) 
Activitats d’educació per a 

la salut 

Econòmic 
36è torneig BBVA de Bàsquet Gran Premi 

Diputació de Barcelona 

Esdeveniments esportius 
“Gran Premi Diputació de 

Barcelona” 

Econòmic Esport amb Valors 
Projectes esportius 

singulars 

Tècnic 
Actualització i revisió del Pla 

d'Autoprotecció del pavelló municipal 
Plans d’autoprotecció 

(PAU) i protocols 

Tècnic 
(pendent de decidir segons 

característiques recurs) – pot servir per 
estudi costos llar d’infants (?) 

Gestió de serveis educatius 

Material X3 

EFX21. Ús segur de dispositius mòbils i 
xarxes socials. 

EFX12. Els rols de gènere en l’educació. 
EFX18. Què fer com a pares i mares 

davant l’assetjament escolar? / EXF20. 
Són coses de nens! (escollir entre un dels 

dos). 

Funció educativa de les 
famílies 

Material (sol·licitud de 3 tallers pendents de decidir) Aprenentatge competencial 

Tècnic 
Redacció d’un projecte executiu per a la 
museïtzació de l’espai destinat a centre 

d’interpretació de les caramelles 

Assessorament i 
museïtzació d’espais i 

equipaments patrimonials 



 
 

 
 

 

Econòmic 
Festival Estiu Set Fonts 

 
Festivals artístics 

Econòmic 
43è Aplec Caramellaire dels països 

catalans 
 

Projectes culturals per a 
ens locals de 4menys de 

50.000 habitants 

Tècnic 
Pedrera de rodes de molí (Molera) 

medieval de l’Ausió 
 

Recerca 
historicoarqueològica 

Econòmic 
Promoció de la Fra del Tupí 2020 

 
Promoció d’esdeveniments 

amb projecció turística 

Econòmic Organització Fira del Tupí 

Comerç, fires i mercats de 
venda no sedentària en 
municipis de menys de 

20.000 habitants 

Econòmic 
Recollida i acollida d'animals de companyia 

abandonats o perduts 
Animals de companyia 

(gossos i gats) 

Tècnic 
Estudi/projecte  per instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a l'escola Bellpuig 
L'estalvi i les energies 

renovables 

Tècnic 
Anàlisis d'aigua de les fonts naturals del 

municipi 
Avaluació de la qualitat de 

les aigües 

Tècnic 
Depuració i actualització del cens 

d'activitats 
Cens d'activitats 

Tècnic 
Estudi de la qualitat de l'aire de Sant Julià 

de Vilatorta 
Estudi de la qualitat de l'aire 

Econòmic 
Actuacions de gestió i control d'activitats 

comunicades 

Finançament del servei 
d'inspecció i verificació 

d'activitats 

Tècnic 
Manteniment de l'eina i formació contínua 

del personal usuari 

Gia - aplicació informàtica 
per a la gestió de les 

activitats 

Tècnic 
Redacció del pla d'inspecció: verificació 

d'activitats 

Plans i programes de 
verificció d'activitats 

comunicades 

Econòmic 
Instal·lació de telegestió edifici Ca 

l'Anglada 

Implantació de mesures de 
gestió sostenible, ambiental 

i econòmica 

Tècnic 
Estabilització del talús al llarg de la riera de 

Sant Julià 
Estabilització de talussos i 
estructures de contenció 

Tècnic 
Redacció del projecte de reurbanització de 

la plaça de l'Església 
Projectes d'equipaments i 

espai públic 

Tècnic 
Projecte de construcció d'un sobreexidor i 

renovació d'una part de la xarxa de  
clavegueram (2 fases) de la Font d'en Titus 

Implantació i renovació de 
serveis urbans 

Tècnic Pla director del verd urbà del municipi 
Planificació i millora del 

verd urbà 

Tècnic 
Revisió del pla de mobilitat urbana del 

municipi 
Estudis i plans de mobilitat 

urbana sostenible 

Tècnic 
Redacció d'un pla d'accessibiltat (edificis 

municipals i via pública) 
Estudis i plans 
d'accessibilitat 

Tècnic Desenvolupament de PMU 3 av. Sant Planejament urbanístic 



 
 

 
 

Llorenç 

Tècnic Implantació del sistema SITMUN 
Gestió de la informació 
geogràfica local - gestió 

plataforma sitmun 

Tècnic 
Avantprojecte per la construcció d'edifici 

per habitatges a Campsalarga 
Estudis d'actuacions 

d'habitatge i rehabilitació 

Tècnic Millora del catàleg de béns del POUM 
Protecció del patrimoni 

arquitectònic 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A L'OSIC PER A LA CONSTRUCCIO DE LA 
BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vistes les bases generals reguladores de les subvencions de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (OSIC), així com la Resolució CLT/3302/2019, de 29 de novembre, 
pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions en l'àmbit de les biblioteques. 
 
Vista la Resolució CLT/3627/2019, de 17 de desembre, pel qual s'aprova la 
convocatòria en l'àmbit de les biblioteques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a obres de construcció o adequació de 
biblioteques públiques de Catalunya per al període 2020-2023 (ref. BDNS 491378). 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té prevista la construcció d’una 
biblioteca municipal que compleixi amb els paràmetres que estableix el Mapa de la 
Lectura Pública de Catalunya vigent així com compleix amb la resta de requisits per 
ser beneficiari d’aquesta subvenció. 
 
Atès que l’esmentada construcció està prevista executar-la entre el període d’execució 
subvencionable, és a dir, entre els anys 2020 i 2023. 
 
Vist el projecte executiu per a la construcció de la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta 
elaborat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i entregat a 
l’Ajuntament el maig de 2019 i el qual està pressupostat en 1.488.276,95 €. 
 
Atès que el projecte executiu reuneix els requisits establerts per les bases i la 
convocatòria, entre ells els d’accessibilitat o disposar de la propietat dels terrenys. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar subvenció a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la 
construcció de la biblioteca municipal de Sant Julià de Vilatorta en el marc de les 
subvencions per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de 
Catalunya per al període 2020-2023. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la formalització de la sol·licitud.  
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- APROVACIO, SI S'ESCAU, BAIXES DEL PADRO DE L'IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 

 
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d’elles difícilment 
estan circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s’ha 
tramitat expedient de fallit. 
 
Atès que per això és necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de vehicles. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la baixa del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per 
l’any 2020 i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a continuació: 
 

DNI MATRICULA 

350XXXXXF C-083X-XXX 

X67XXXXXK B-643X-XX 

521XXXXXZ 374X-XXX 

521XXXXXZ B-374X-XX 

770XXXXXM B-278X-XX 

 
Segon.- Comunicar la part dispositiva dels esmentats acords a l’Organisme de Gestió 
Tributària perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l’Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica dels vehicles abans esmentats. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- APROVACIO RELACIONS DE CREDITS INCOBRABLES 19002 I 19003 
 
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 19002 que consta d’un expedient, per un import de 67,68 €. 
- Relació 19003 que consta de 8 expedients, per un import total de 4.680,48 €. 

 
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 19002 i 19003 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  
 
 
12.0.- APROVACIO COMPTES SOREA 4T TRIMESTRE 
 
Vist l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2019 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 23.259,58 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 4t. Trimestre de 2019 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 23.259,58 euros.  
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 4t. trimestre de 2019 al compte bancari núm. 
ES88 0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
En aquest punt de l’ordre del dia es fa un repàs de les queixes i suggeriments que des 
de la darrera Junta de Govern han entrat a l’Ajuntament i de les quals se’n fa una 
derivació a cada àrea de competències. 
 
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, 


