
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000006  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 9 de març de 2020 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:43 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.- LLICENCIA SEGREGACIÓ 
4.- LLICENCIA OBRES 125-19 
5.- LLICENCIA OBRES 137-19 
6.- LLICENCIA OBRES 23-20 
7.- APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 2019-
2023 
8.- ALTRES INFORMACIONS 
8.1.- SOL·LICITUDS D'EXEMPCIO DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió extraordinària de la 
Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020, proposant l’aprovació de la 
mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 5/2020 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 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/2020/287 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 350,07 

24/02/2020 
AOC:78089345 28/01/2020 / Obrir porta sala a Ca l'Anglada / Pany per porta cromat / Fer peça de dm per el forrat de 
pist 

F/2020/288 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043911256 342,33 

24/02/2020 AOC:78088524 DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L  / SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM 

F/2020/289 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043911255 88,21 

24/02/2020 AOC:78088517 ZAPATO-RANGER-3-S3-T44 

 F/2020/290 B64156193 AMBLÀS 2006, SL Rect-emit 2 26.810,08 

24/02/2020 
Rect. emit 1 / AOC:78103718 1K1661310 Cala d'inspecció en paret de pedra natural i paviments / 2 K1RAZ002 Neteja 
de plan 

F/2020/291 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2020/200360 90,75 

24/02/2020 AOC:78098566 Revisio i manteniment equip de cloracio ( Instal lacio: CLORADOR DEL CAMP DE FUTBOL )  

F/2020/292 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 652-A 1.150,08 

24/02/2020 AOC:78116229 Edifici Ajuntament, treballs neteja, febrer 

 F/2020/293 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 653-A 104,75 

24/02/2020 AOC:78116556 Salo Catalunya, treballs neteja febrer 

 F/2020/294 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 654-A 180,99 

24/02/2020 AOC:78116590 Ca l'Anglada, treballs neteja febrer 

 F/2020/296 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 656-A 60,42 

24/02/2020 AOC:78116656 Marquesines Autobus, treballs neteja febrer 

F/2020/299 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 659-A 862,50 

24/02/2020 AOC:78116856 Consultori medic, treballs neteja febrer 

 F/2020/301 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 661-A 83,74 

24/02/2020 AOC:78117090 Aula de Cultura, treballs neteja febrer 

 F/2020/302 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 662-A 559,99 

24/02/2020 AOC:78117278 Extres Patuleia Febrer-2.020 

 F/2020/303 B66269689 REPARACIONS VIC SL 2000310 834,94 

24/02/2020 AOC:78107477 CUTXILLA PALA 25X200X2500 / DISC POLIR 230X7X22 A-24-R / REFORÇOS / HORES TREBALL 

F/2020/305 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 201 2.982,47 

25/02/2020 
AOC:78156165 REF: ADEQUACIO ELECTRICA PER CONTROL DOMOTIC CLIMA- CABLE RJ45 CAT 7 / TUB 
DOBLE CAPA  CR 25 / CABLE LLIURE 

F/2020/306 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF20000979 413,74 

25/02/2020 
AOC:78147213 ACV20000472 DISOLVENTE UNIVERSAL 25 LT / ACV20000472 PINTURA SEÑALIZACION AZUL 16 
LT / ACV20000472 CABOL RO 

F/2020/313 478XXXXXA SERGI VELASCO TRASSIERRA 10 139,15 

26/02/2020 AOC:78241299 Equip de so carnaval dissabte 22 de febrer 

 F/2020/314 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-53 52,50 

26/02/2020 AOC:78202476 ous mitja dotzena / ossos espinada / picada all i julivert / pit pollastre / formatge manxego ventero / pil  

F/2020/316 
339XXXXX
W 

MIQUEL DOMÍNGUEZ VACA F201946 137,76 

27/02/2020 
AOC:78227655 Vinil de tall glacè de 85 cm x 122 cm 2 unitats (ref. casal d'avis Fon Noguera) Disposició de servei, 
manip 



 
 

 
 

F/2020/317 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2020/200376 465,85 

27/02/2020 
AOC:78277845 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
PREVENCIO I 

F/2020/318 B66212630 ATLANTIS IT S.L.U. 2000182 119,79 

27/02/2020 
AOC:78275787 Quota anual servei Atlantis Fleet Basic. Instal·lació d'un sistema de control de geolocalització a una 
furg 

F/2020/319 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604229950 561,68 

28/02/2020 AOC:78285510 Pressupsot M14820 

  F/2020/320 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2020/200407 700,00 

28/02/2020 
AOC:78294251 Curs prevencio i control de la Legionel losi (25h) ( CURS: CURS PREVENCIO I CONTROL LEGIONEL 
LA CODI CURS: 

F/2020/322 B60016623 VIC ASSISTENCIA S.L. C 20200036 114,95 

28/02/2020 
AOC:78299690 GRUA ( TRASLLAT VEHICLE ENTRE SANT JULIA DE VILATORTA I VILALLEONS I PORTARLO AL 
DIPOST DE L,AJUNTAMENT  ) 

F/2020/324 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 006 336,00 

28/02/2020 AOC:78327029 Classes d'anglès Llar infantil Patuleia 

 F/2020/327 A08001182 SECE SA. 001 72013045 544,50 

02/03/2020 AOC:78466743 CANVI D'EQUIPS QUADRE E. / Equip interior de 100W VSAP 

F/2020/328 A08001182 SECE SA. 001 72013026 2.296,35 

02/03/2020 
AOC:78466748 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, c 

F/2020/329 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 20 22 39,60 

02/03/2020 AOC:78464048 PA PATULEIA FEBRER 2020 

 F/2020/330 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 357 89,30 

02/03/2020 AOC:78459830 REF.: VIGILANTS MUNICIPALS / SABATA MAGNUM FOX 3.0 42 

F/2020/331 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092208016 44,19 

02/03/2020 
AOC:78493803 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / DESPESES DE PORTS (V)(759013)  / SOPA DE PESCADORS 
1X3  / MONGETA PERONA NAC. 

F/2020/332 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 2742 235,72 

02/03/2020 
AOC:78478893 NOTES 75X75 APLI GROC PACK 12 / CINTA 19X33 SCOTCH MAGIC PAC14 / TALONARI REBUT 
10X21 2F 50u / RETOL UNI UB 

F/2020/335 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A503950 52,60 

03/03/2020 AOC:78549410 BOBI-SIST 2C B 

  F/2020/336 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A504085 95,34 

03/03/2020 
AOC:78549411 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 18M. P-108 / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / 
PORTARROLLO CLASICA SAT. AMBST 

F/2020/337 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 200385 1.683,57 

03/03/2020 AOC:78556210 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor caixa / servei recollida residus verds / el.liminació residu 

F/2020/338 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 10587 37,91 

03/03/2020 AOC:78563473 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

F/2020/339 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 88 417,87 

04/03/2020 AOC:78569975 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 03/02. ) 

F/2020/340 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 884 34,07 

04/03/2020 AOC:78654661 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG 

F/2020/341 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202001294 106,55 

04/03/2020 
AOC:78654449 ESPUMA POLIURETA FISCHER MANUAL / LOT   LASER 300L / COLA ADHESIVA BARRA RAPID 
ECO / FULLA CUTER STANLEY / 

F/2020/342 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 6 1.872,64 

04/03/2020 AOC:78654948 DINARS CENTRE DE DIA 

 F/2020/343 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF2020000199 226,25 

04/03/2020 AOC:78656290 0489 FHP- S/PLOMO95 / 0489 FHP- S/PLOMO95 / CUPON MI BP 

F/2020/344 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200116 50,24 

04/03/2020 AOC:78655549 Cartells A3 Memories incandescents / Invitaciones memories incandescents 11x22 

F/2020/345 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 36 515,73 

04/03/2020 AOC:78646806 Reparar porta lateral i fallo motor 

 F/2020/346 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2000255 361,06 



 
 

 
 

05/03/2020 AOC:78677214 Hores ( Manteniment i hores realitzades durant el mes de febrer  ) 

F/2020/347 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000064 2.046,23 

05/03/2020 
AOC:78681699 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta 
sanitària 

F/2020/348 339XXXXXX TERESA MANZANO EGUIARES 2020 S20200480 279,99 

05/03/2020 AOC:78665044 OVARIOHISTERECTOMIA GATA / CASTRACIO GAT MASCLE 

F/2020/349 339XXXXXX TERESA MANZANO EGUIARES 2020 S20200481 50,00 

05/03/2020 AOC:78665329 CASTRACIO GAT 

  F/2020/350 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 26 467,06 

05/03/2020 AOC:78661153 pressupost 17/2 i alternador 

 F/2020/351 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0000729 54,21 

05/03/2020 AOC:78684883 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA 

F/2020/352 B61526646 IQUADRAT INFORMÀTICA SL 2020-187 78,65 

05/03/2020 AOC:78665139 Servei DNS per al domini anual:santjuliavilatorta.cat / Renovació domini anual: santjuliavilatorta.cat 

F/2020/353 B63855167 ESTEL 2005 SL F2/000066 74,85 

05/03/2020 AOC:78684920 INNOV MUVIT 10 OULSERA ACTIVITAT 

 F/2020/354 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0041905 12,10 

05/03/2020 
AOC:78663004 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 8Mb Goufone – 
A 

F/2020/356 B67096032 VUITDEU COMUNIACIÓ & EVENTS SL 20029 2.214,30 

02/03/2020 PROPOSTA DE DISSENY I CREATIVITAT PER LA CAMPANYA "FEM POBLE, FEM COMERÇ" 

F/2020/357 G08844797 ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT 7973 59,00 

02/03/2020 SUBSCRIPCIÓ REVISTA INFÀNCIA ANY 2020 

 F/2020/358 B43687276 PRODUCTES DE LA TERRA - AVELLANA DIGITAL SL 18049 49,95 

03/03/2020 ESTELADA PER BALCÓ AJUNTAMENT 

 F/2020/359 B63128763 DIVIBO SL. 20200044 67,59 

25/02/2020 VINS PER CATA ESPAI ACTIVA'T 

  F/2020/361 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043978948 158,99 

05/03/2020 AOC:78717453 CINTA ENMASCARAR 50X50 80GRADOS 

F/2020/362 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF20001338 1.191,78 

05/03/2020 
AOC:78757664 ACV20000671 PENT 07630 REC MINI VELOURS 10CM / ACV20000671 PENT 07629 REC MINI 
VELOURS 6CM / ACV20000671 PI 

F/2020/363 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-034380 363,08 

05/03/2020 
AOC:78769790 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA FEBRER 2020 ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA 
DOMICILIARIA FEBRER 2020 ) 

F/2020/364 773XXXXXQ FRANCESCA ROCA CERCOS 202001 150,00 

02/03/2020 TELA I MATERIAL PER TALLER ARBRES DE NADAL DE L'ESPAI ACTIVA'T 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICENCIA SEGREGACIÓ 
 
Vista la sol·licitud presentada pel representant de l’interessat, en data 8 de gener de 
2020, registrada d’entrada amb el núm. E2020000070, sol·licitant una llicència 
urbanística per a la segregació, agrupació i agregació de les finques de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable de data 27 de febrer de 2020, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 



 
 

 
 

“El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat 
per a l’agregació i segregació segons s’ha detallat, emet el següent informe: 
 

1- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 8 de gener de 
2020, amb ID Registre E2020000070 per la qual s’adjunta documentació a 
l’expedient. 

2- L'objecte i les condicions de l'actuació projectada s'ajusten la normativa 
urbanística del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
definitivament aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 de 
febrer de 2011. 

3- Les finques objecte de l’agrupació i posterior divisió estan en sòl urbà, 
qualificades de zona A, Conjunts històrics i Zona E, Illes de pati interior, segons 
la normativa urbanística del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Sant Julià de Vilatorta, definitivament aprovat el 8 de novembre de 
2010 i publicat al DOGC el 14 de febrer de 2011. 

4- El present expedient de parcel·lació urbanística s’ajusta al Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, Secció 2 Divisió de terrenys, part segona de Parcel·lació 
urbanística, dels articles 22 al 29. 

5- S’adjunta la proforma de l’agrupació i posterior segregació presentada pel 
sol·licitant on es descriuen les finques inicials i finals. 

 
Atès que la proposta d’agrupació de les finques […] s’ajusta a la normativa del 
planejament vigent, considero que es pot informar favorablement la proposta de 
parcel·lació urbanística presentada. 
 
La definició de les finques resultants, per la qual s’informa favorablement, és la 
detallada a continuació segons la documentació adjuntada a la sol·licitud:” 
 
[…] 

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

 

Primer. Atorgar a la interessada, la llicència urbanística de segregació, agrupació i 
agregació de les finques […], segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i 
plànols degudament diligenciats. 
 
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 104,30 euros, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20 . 
 
Tercer. Notificar el present acord a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 125-19 
 
Expedient núm.:  125/19 
Objecte: col•locar pedra a la façana  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en col•locar pedra a 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 col•locar pedra a la façana. 
 
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 
5.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  5.500,00 € 
o Quota:   5.500,00 € x  2,75 % = 151,25 € 

 
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  5.500,00 € ) =  35,50 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  151,25 € + (Taxa)  35,50 €  = 186,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 137-19 

 
Expedient núm.:  127/19 



 
 

 
 

Objecte: rebaixar la vorera per accedir al garatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en rebaixar la vorera per accedir al garatge.  
 
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 rebaixar la vorera per accedir al garatge. 
 
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 garantirà una amplada mínima de vorera d’1,00m en horitzontal sense 
afectació del gual, que es farà utilitzant el mateix panot de la vorera. 

- 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.  El valor considerat serà de 
800,28 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

Superfície de gual : 5,20m x 1,00m = 5,20 m2 
5,20 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 0,30(Cu)= 800,28 € 

 
 

o Base imposable : 800,28 € 
o Quota:  800,28 € x  2,75 % =  22,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  800,28 €) =  30,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  22,00 € + (Taxa)  30,80 €  = 52,80 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 
 

6.0.- LLICENCIA OBRES 23-20 
 
Expedient núm.:  23/20 
Emplaçament:  carrer Marquesos de Vilallonga, 3-5 
Promotor:  Gurbtec Telecom SL 
Objecte: execució de 3 cates d'un conducte soterrat obstruït  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gurbtec 
Telecom SL i que consisteix en execució de 3 cates d'un conducte soterrat obstruït.  
 
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 Gurbtec 
Telecom SL per a l’execució de les obres consistents en execució de 3 cates d'un 
conducte soterrat obstruït, situades a carrer Marquesos de Vilallonga, 3-5, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 3 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. 
- 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. 

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 



 
 

 
 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  El valor considerat serà de 
126,97 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

3 cales de 50 x 50cm .Superfície: 0,50 x 0,50 x 3,00 = 0,75 m2 
0,75 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,30(Cu)= 126,97 € 

 

Base imposable :   126,97 € 
o Quota:  126,97 x  3,00 % =  3,81 € 

 
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 126,97 €) =  30,13 € 
 

TOTAL: (Impost)  3,81 € + (Taxa)  30,13 € = 33,94 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 
2019-2023 
 
Vist el que disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un 
Pla de prevenció d’incendis forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès 
al Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural, per ser 
aprovat. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona el recurs tècnic de redacció del Pla de Prevenció d’Incendis del 
municipi el qual se li va concedir. 
 
Vist el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 2019-2023 elaborat per l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, el 
qual conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes 
dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. 
 
Tenint en compte el procediment d’aprovació del pla que determina la Llei 6/1988, de 
30 de març, forestal de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar i donar conformitat al Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 
2019-2023 del municipi de Sant Julià de Vilatorta elaborat per la Diputació de 
Barcelona. 
 



 
 

 
 

Segon.- Trametre la documentació del Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) juntament 
amb el present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
per a la seva aprovació. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- SOL·LICITUDS D'EXEMPCIO DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
 
Vistes les sol·licituds l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de l’exercici 2020:  
 

- E2020000860 

- E2020000859  

- E2020000858 
- E2020000857 
- E2020000856 

 
Vistos els informes emesos per la treballadora social del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials en el qual es descriu la situació actual de cada persona sol·licitant, amb el 
corresponent informe favorable.  
 
Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans, sobre 
beneficis fiscals.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de les persones interessades.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones sol·licitants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
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. 


