
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000018  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 29 de setembre de 2020 
Horari: De les 22:15 hores a les 23:45 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 52-20 
4.- LLICENCIA OBRES 55-20 
5.- LLICENCIA OBRES 56-20 
6.- LLICENCIA OBRES 79-20 
7.- LLICENCIA D'OBRES 66-20 
8.- LLICENCIA OBRES 97-20 
9.- LLICENCIA D'OBRES 126-20 
10.- PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA D'ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONS FIJAS SLU 
11.- COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL GNS. AYMERICH 
12.- LICITACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE L'ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ 
DE L'AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30 
13.- APROVACIO DE LA CONVOCATORIA I BASES DEL PROCEDIMENT DE 
SELECCIÓ DE LA PLAÇA DE TECNIC/A D'ADMINISTRACIO GENERAL 
14.- CONVENI DE COL·LABORACIO AMB EL SERVEI CATALA DE TRANSIT PER A 
L'ASSUMPCIO DE LA FACULTAT DE DENUNCIA I SANCIO PER INFRACCIONS A 
NORMES DE CIRCULACIO EN VIES URBANES 
15.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LES CARAMELLES 
16.- ALTRES INFORMACIONS 
16.1.- MESURES COVID'19 
16.2.- PROJECTE COOPERATIVA MUNICIPAL LLIBRERIA 
16.3.- LICITACIÓ CONCESSIÓ DE SERVEIS BAR RESTAURANT SET FONTS 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 14 de setembre de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 18/2020 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 

  Data registre Text explicatiu 

  

Euros 

F/2020/1342 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL 786,50 

03/08/2020 
AOC:85815081 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10515472-1 Títol: Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta - F 

31/07/2020 

 F/2020/1433 40602455A ACTISPORT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 943,80 

18/08/2020 AOC:86457603 REPARACIÓ ZONES GESPA CAMP FUTBOL 18/08/2020 

 F/2020/1480 B58561978 RECLAM PUBLICITARI SL 278,30 

27/08/2020 AOC:86732567 FIRA TUPI. 1 PAGINA 06/08/2020 

 F/2020/1604 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 157,22 

10/09/2020 AOC:87390923 0007CHD S/PLOM 95 31/08/2020 

 F/2020/1605 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. 363,00 

10/09/2020 
AOC:87389570 Factura corresponent a l¿ "ASSISTÈNCIA TÈCNICA ASSOCIADA AL 
PROCÉS DE LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL 

10/09/2020 

 F/2020/1606 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. 363,00 

10/09/2020 
AOC:87389672 Factura corresponent a l¿ "ASSISTÈNCIA TÈCNICA ASSOCIADA AL 
PROCÉS DE LICITACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 

11/08/2020 

 F/2020/1607 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 877,73 

10/09/2020 
AOC:87401035 Fer i col.locar moble sobre taula a despatx Pavelló / Guies per prestatge 
inferior per ordinador / Persiana 

10/09/2020 

 F/2020/1657 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 73,92 

16/09/2020 AOC:87566905 20 CARN / 3 CARN / 6 CARN / 3 VERDURA 15/09/2020 

 F/2020/1658 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 25,30 

16/09/2020 AOC:87534329 Carnets abonament piscina 3-8-20 / Carnets abonaments piscina 10-8-20 15/09/2020 

 F/2020/1659 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 555,34 

16/09/2020 
AOC:87550737 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional 
Ajuntament / 1/9/2020 - 30/9/2020) / Quota 

01/09/2020 

 F/2020/1660 A08447369 EL 9 NOU 

 

185,86 

16/09/2020 
AOC:87553110 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10515925-1 
Títol: Ajuntament de Sant Julià de 

15/09/2020 

 



 
 

 
 

F/2020/1661 A58492117 VICREU S.A. 

 

7,45 

16/09/2020 AOC:87625360 TAP ROSCAT D'ENGRASSAR / CASQUET PER AUTOCUT 15/09/2020 

 F/2020/1663 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 49,03 

16/09/2020 
AOC:87612281 pernil de gall dindi / formatge manxego ventero / bistec extra / ous mitja 
dotzena / hamburgueses conill / 

16/09/2020 

 F/2020/1664 F08226714 ABACUS 

 

371,95 

16/09/2020 AOC:87621474 Obertura republicana , LLIBRES PER CONFERÈNCIA 11 DE SETEMBRE 15/09/2020 

 F/2020/1665 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 248,27 

18/09/2020 
AOC:87660227 C.PUERTA VIDRIO CBM 03-P SERIE 2006 / LLAVERO 
PORTAETIQUETA(BO 100U)VERDE / LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)A 

15/09/2020 

 F/2020/1666 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 10,08 

18/09/2020 
AOC:87663502 COPIA CLAU SERRETA / COPIA CLAU SERRETA / LLAVERO 
PORTAETIQ.COL.SUR.100 UN 

15/09/2020 

 F/2020/1667 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 158,41 

18/09/2020 AOC:87732087 CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M 15/09/2020 

 F/2020/1668 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 41,62 

18/09/2020 AOC:87732085 TACO-SHARK-PRO-6X35MM 15/09/2020 

 F/2020/1669 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 452,79 

18/09/2020 
AOC:87732086 ESLINGAS WÜRTH PLANA 4M. VERDE  / ESLINGAS WÜRTH PLANA 2M. 
VERDE  / CJTO.BROCAS HSS 1-10X0,5 DIN 338  / BRI 

15/09/2020 

 F/2020/1671 40602455A ACTISPORT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 603,57 

18/09/2020 AOC:87696204 BARANA CAMP FUTBOL A VESTIDORS 17/09/2020 

 F/2020/1672 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 115,01 

18/09/2020 
AOC:87409228 Plafó de clavells amb estelada per ofrena diada 11 de setembre 2020 / centret 
per sobre taula 

10/09/2020 

 F/2020/1673 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 209,33 

21/09/2020 AOC:87824454 xapes , patuleia ,papereres 21/09/2020 

 F/2020/1674 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 52,27 

21/09/2020 AOC:87825819 xapa de motor piscines 02/09/2020 

 F/2020/1675 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 168,14 

22/09/2020 AOC:87838585 ROLLO IDENTITY HANDS ECO NATURAL P-6  / MONTAJE CESSION 10/09/2020 

 F/2020/1676 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 196,88 

22/09/2020 
AOC:87838849 PAPEL HIG. IND. STRONG L-ONE 900 S. P-12 / DOSIFICADOR DE JABON 
AITANA AMBST. 

18/09/2020 

 F/2020/1677 B64171895 
PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 
SL 

67,50 

22/09/2020 AOC:87854317 PRESCRIPCIÓ MÈDICA ESTUDI RT-PCR - SARS-VOC-2 21/09/2020 

 F/2020/1678 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 148,83 

22/09/2020 
AOC:87904378 * ESCOLA BELL PUIG: EXTINCIO AUTOMATICA / CAMPANA DE LA 
CUINA. / Revisió i manteniment anual de la seva / e 

22/09/2020 

 F/2020/1679 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 688,83 

22/09/2020 
AOC:87904874 * DEPENDENCIES AJUNTAMENT / Revisió ANUAL dels seus extintors / 
Retimbre d'indústria extintor AB-6 kgs / Re 

22/09/2020 

 F/2020/1680 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 184,11 

22/09/2020 
AOC:87904903 * PAVELLO MUNICIPAL ESPORTIU / Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta 
Eficàcia / Revisió anual extintor CO2-2 

22/09/2020 

 F/2020/1681 B17421819 HIPER ESCOLA GIRONA SL 123,32 

22/09/2020 
AOC:87922059 Protector portes opac, obertura 90º / escola bellpuig / Protector portes opac, 
obertura 90º / escola bellpu 

15/09/2020 

 F/2020/1682 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 26,54 

22/09/2020 
AOC:87892006 formatge manxego ventero / bistec extra / ous mitja dotzena / croquetes 
gustos variats / pit pollastre 

22/09/2020 

 F/2020/1683 339XXXXXH DANIEL FABRER ANGUITA 544,50 

10/09/2020 PINTAR SALA DE PLENS 10/09/2020 

 F/2020/1684 B60352341 COMA BASSAS S.L. 122,77 

17/09/2020 TAULER CALABO, LLISTO PULIT AVET I LLISTO PULIT PI LANDAS 31/07/2020 

 F/2020/1685 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 81,77 

17/09/2020 MATERIAL PER ESCOLA BELLPUIG 15/09/2020 

 



 
 

 
 

F/2020/1686 B66923657 MAXI CASA 

 

79,72 

17/09/2020 PIZARRA, BORRADOR I MARCADOR PIZARRA PELS VESTIDORS 16/09/2020 

 F/2020/1687 772XXXXXE ESTEVE TORRENTS 152,46 

21/09/2020 XAPA GALVANITZADA PER LES PISCINES 30/05/2020 

 F/2020/1688 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

535,70 

21/09/2020 RECOLLIDA I REPARTIMENT BALISES PEL DISPENSARI 21/09/2020 

 F/2020/1689 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ 
SL 

377,91 

23/09/2020 
AOC:87963798 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE 
PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

15/09/2020 

 F/2020/1691 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 22,37 

24/09/2020 DETERGENT ROBA I TOVALLONS PEL CENTRE DE DIA 23/09/2020 

 F/2020/1692 772XXXXXT MARIA AGUILAR ROSA 858,50 

24/09/2020 DINARS CENTRE DE DIA DEL 03/08 AL 14/08 13/07/2020 

 F/2020/1693 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 726,00 

24/09/2020 
AOC:88019469 A80-CONS-000 - Punt informació ( Servei de consergeria al punt d'informació 
per substitució a l'agost, sego 

22/09/2020 

 F/2020/1694 339XXXXXT MARGARIA BASCOMPTE PERARNAU 400,81 

24/09/2020 AOC:88016761 BATES LLAR D'INFANS PATULEIA / FALDILLES PER TAULA CAMILLA 24/09/2020 

 F/2020/1695 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 247,81 

25/09/2020 AOC:88043950 TACO W-UR 10X100TORN.BI.HEX. 22/09/2020 

 F/2020/1696 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 997,10 

25/09/2020 AOC:88045298 Pressupsot M26320  / Pressupsot M25720, contenidors de 120, 240 i xips 24/09/2020 

 F/2020/1698 A17054370 PINTURES M.VICH SA 123,37 

25/09/2020 
AOC:88046294 ACV20003384 METALOX 701 GRIS FORJA 4 LT / ACV20003384 
ANTIOXIDANTE GRIS 750 LT / ACV20003384 VIREX LISO PLU 

20/09/2020 

 F/2020/1699 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 330,33 

25/09/2020 AOC:88054454 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 / GERMESAN BACT 5 KG. 24/09/2020 

 F/2020/1710 Q0866007H COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERV. I DIPOS. 120,00 

25/09/2020 
AOC:88064345 Inscripció a la jornada online sobre Actualització Tresorers, que es realitzarà 
el proper el dia 30 d¿octub 

25/09/2020 

 F/2020/1711 480XXXXXL VERONICA ARROYAVE ARROYAVE 57,40 

26/09/2020 AOC:88081340 Menu DIARI / Tallat / Infusio 25/09/2020 

 F/2020/1700 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 51,74 

25/09/2020 
AOC:88051886 BRIDA USO EXT.PA 6.6W 50X3,6X196 NEGRO / BRIDA USO EXT. PA 
6.6W 45X4,8X188 NEGRO / MANGO PRINCESS BL. FYCE 

25/09/2020 

 F/2020/1701 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 10,21 

25/09/2020 
AOC:88052019 MANOMETRE D.50 HORITZONTAL 1/4" 0... 10BAR / MECANISME 
P/CONM. S75 

25/09/2020 

 F/2020/1702 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 73,57 

25/09/2020 
AOC:88053340 LAMP DULUX D26W/840 G24D-3 / PROLONG. 5 TOMAS BIP 16A 25V 
C/OBT + INT / OLFA CUCHILLAS KB ARTISTIC 36052 BL 

25/09/2020 

 F/2020/1703 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 352,80 

25/09/2020 
AOC:88053549 GEL HIDROALCOH ENVAS 500 ML CSI / 11284110-KIT AUDIO 4110/AL 1 
VIVENDA GOLMAR / 98945 MESCLADOR ALPA 80 INS 

25/09/2020 

  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 52-20 
 
Expedient núm.:  52/20  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. 
 
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 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 17 de juliol de 
2020, amb ID registre E2020002527 per la qual s’ha afegit documentació el 
projecte bàsic a requeriment de l’Ajuntament. 

- 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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumeix de 
direcció de l’obra i de direcció d’execució de les obres per part d’arquitecte 
tècnic i full de justificació del control de qualitat. 

- Les tanques s’ajusten al TR de la Modificació puntual número 5 del POUM 
d’esmenes i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica. 

- Es donarà compliment a les condicions específiques sobre Teulades de la zona 
J5, Sector de l’Albareda, segons el qual per damunt de l’alçada màxima, només 
es permetrà la coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al 35% i 
l’arrencada de la qual se situa sobre una línia horitzontal que sigui paral·lela als 
paraments exteriors de les façanes situades a alçada no superior a la màxima i 
el vol de la qual no superi el màxim admès per les volades. Aquesta pendent no 
es superarà encara que no s’esgoti l’alçada reguladora. (l’altura reguladora no 
s’esgota; per tant no és d’aplicació). 
No s’admeten els terrats ni cobertes planes, com a coberta terminal de l’edifici. 
Les teules hauran d’ésser de teula àrab i en cap cas podran ser negres ni de 
pissarra. 

- Es donarà compliment a les condicions específiques sobre Condicions 
estètiques de la zona J5, segons les quals les construccions que es 
construeixin estaran en consonància, amb els maneres constructives de Sant 
Julià de Vilatorta, i en cap cas es podran utilitzar materials o colors que 
atemptin contra els valors paisatgístics inherents al poble i a la zona de la 
masia l’Albareda. 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

- Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document hi ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import 
rebut en concepte de dipòsit per la posterior gestió. No es podran començar les 
obres fins a presentar el Certificat d’acceptació de residus signat per un gestor 
autoritzat. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 31,09 ml x 3 m x 45 €/m2 = 
4.197,15 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
302.355,64 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 365.743,56 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 174,56 m2  
Superfície construïda habitatge : 271,32 m2 

445,88 m2 
174,56 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu) =   98.504,21 € 
271,32 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,60(Cu) = 267.239,35 € 

365.743,56 € 
 

o Base imposable :  365.746,56 € 
o Quota:   365.746,56 € x  3,00 % =  10.972,31 € 

 
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 365.746,56 €) =  395,75 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  10.972,31 €+ (Taxa)  395,75 €  = 11.368,06 Euros 

 



 
 

 
 

  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 55-20 
 
Expedient núm.:  55/20 
Objecte: instal•lació elèctrica, canvi de parquet de pb i pintar tota la vivenda  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en instal•lació elèctrica, canvi de parquet de pb i pintar tota 
la vivenda.  
 
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 instal•lació elèctrica, canvi de parquet de 
pb i pintar tota la vivenda. 
 
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 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. 

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

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

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

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

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 
3.000,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 3.000,00 € 
o Quota:   3.000,00 € x  3,00 % =  90,00 € 



 
 

 
 

 
 
 
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 3.000,00 € ) =  33,00 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  90,00 € + (Taxa)  33,00 €  = 123,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 56-20 
 
Expedient núm.:  56/20 
Objecte: arreglar jardinera en el jardí exterior  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en arreglar jardinera en el jardí exterior.  
 
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 arreglar jardinera en el jardí exterior. 
 
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 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. 

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

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

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

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

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 307,80 
€ segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

2,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 0,30(Ct) x 1,00(Cu)= 307,80 € 
 

o Base imposable :  307,80 € 
o Quota:   307,80 € x 3,00 % =  9,23 € 

 
 
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 307,80 € ) =  30,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  9,23 € + (Taxa)  30,30 €  = 39,53 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 79-20 
 
Expedient núm.:  79/20  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  
 
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 construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. 
 
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 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 15 de setembre de 
2020, amb ID registre E2020003202 per la qual s’ha afegit documentació el 
projecte bàsic a requeriment de l’Ajuntament. 

- 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. 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 17,00 Ton. de construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 18,16 ml x 2 m x 45 €/m2 = 
1.634,40 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
161.155,46 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 209.049,35 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge : 132,50 m2   
Superfície construïda habitatge : 136,33 m2 

    268,83 m2 
132,50 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu) =   74.769,75 € 
136,33 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,60(Cu) = 134.279,60 € 

209.049,35 € 

o Base imposable :  209.049,35 € 
o Quota:   209.049,35 € x  3,00 % =  6.271,48 € 

 



 
 

 
 

 
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  209.049,35 €) = 239,05 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  6.271,48 € + (Taxa) 239,05 €  = 6.510,53 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 66-20 
 
 Expedient núm.:  66/20 
Objecte: fer enllosat a l'entrada  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer enllosat a l'entrada.  
 
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 fer enllosat a l'entrada. 
 
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 24 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. 

- 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 800,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  800,00 € 
o Quota:   800,00 € x  3,00 % =  24,00 € 

 
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  800,00 € ) =  30,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  24,00 € + (Taxa)  30,80 €  = 54,80 Euros 

    
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 97-20 
 
Expedient núm.:  97/20  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 2,88 kw  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 2,88 kw.  
 
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 instal•lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 
2,88 kw. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-



 
 

 
 

se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 24 de setembre de 
2020, amb ID Registre E2020003328 per la qual s’aporta documentació a 
requeriment de l’Ajuntament. 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.253,14 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió 
potestativa. El seu punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que 
s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una 
bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència 
instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 2,88 kW, es correspon una bonificació del 95%. 
 

o Base imposable :  2.253,14 € 
o Quota: 2.253,14 € x  3,00 % =  67,58 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 3,37 € 
 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.253,14 € )=  32,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  3,37 € + (Taxa)  32,25 €  = 35,62 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICENCIA D'OBRES 126-20 
 
Resultat: Retirat de l’ordre del dia. 
 
 
10.0.- PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA D'ORANGE ESPAÑA 
COMUNICACIONS FIJAS SLU 
 
Vista la sol·licitud de l’operador de telecomunicacions Orange España Comunicacions 
Fijas SLU, registrada d’entrada a l’Ajuntament en data 6 de març de 2020 amb núm. 
E2020000840, referent a obtenir l’autorització per executar el desplegament de fibra 
òptica al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el que disposa la llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, en 
quan a la col·laboració entre Administracions públiques en el desplegament de les 
xarxes públiques de comunicacions electròniques i el Reial Decret 330/2016, de 9 de 
setembre, relatiu a les mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de 
comunicació electròniques d’alta velocitat. 
 
Vist el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions públiques. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en sentit favorable, en el qual es 
posa de manifest les condicions i especificacions a les que s’ha de sotmetre el pla de 
desplegament de fibra òptica al municipi de Sant Julià de Vilatorta: 
 
“- Els armaris exteriors s’instal·laran al costat de la parada d’autobús que hi ha al 
xamfrà entre els carrers Sant Ponç i Avinguda Puig i Cunyer tal i com es descriu a 
l’apartat 7.2 (pàg.9) de la memòria del pla de desplegament.  
 
- En aquells trams i/o sectors del municipi on hi hagi canalitzacions per poder 
desplegar la xarxa soterrada, serà obligatori fer-ho aprofitant aquestes canalitzacions.  
A títol informatiu s’indica una relació no exhaustiva de les principals zones en la  
que es disposa de canalitzacions soterrades pel pas d’infraestructures de  
telecomunicacions:   
 

 Sector industrial “La Quintana”  

 Sector d’El Perer  

 Sector de Campsalarga  



 
 

 
 

 Sector de l’Albareda  

 Nucli antic  

 Sector d’El Solà  

 Sector de la Font d’en Titus  

 Sector de la Font d’en Pep  

 Sector d’El Puig  
 
- En aquells trams i/o sectors del municipi on no hi hagi canalitzacions soterrades, 
s’admetrà el desplegament aeri amb els següents característiques:  
 

o On hi hagi edificacions a línia de carrer, el cablejat passarà per la façana o, si 
es donés el cas, per l’espai habilitat que a l’edificació hi pugui haver.  

o On no hi hagi edificacions a línia de carrer, el desplegament podrà ser aeri, 
però no podrà envair en cap cas el sòl privat ni el sòl públic que no estigui 
destinat a vials. Tampoc se’ls hi podrà ocupar l’espai aeri (dret a vol) dels 
mateixos.  
En cas d’haver d’utilitzar suports verticals, s’hauran de complir totes les 
normatives d’aplicació i en especial el codi d’accessibilitat de Catalunya. En cap 
cas es podrà reduir el nivell de compliment preexistent.   

o En el cas de desplegament aeri, el cablejat es desplegarà preferiblement 
seguint el traçat de les altres línies de telecomunicacions que hi poguessin 
haver. Pel què fa a les travesses, seran preferiblement soterrades. En tot cas 
només s’admetran les travesses aèries quan es facin conjuntament a una 
travessa de telecomunicacions ja existent, quedant explícitament prohibit la 
formació de noves travesses aèries. Com a única excepció, s’admetran les 
noves travesses aèries només quan en un sector es faci el desplegament 
utilitzant suports verticals, amb el cablejat no fixat a les edificacions.  

o Quan en un sector es construeixi una nova canalització soterrada per a 
telecomunicacions, l’Ajuntament ho comunicarà a l’operador i aquest haurà de 
fer la conversió de la instal·lació aèria a soterrada en un termini no superior a 5 
anys comptats des de la data que es va efectuar el desplegament aeri del 
sector afectat. Aquesta conversió anirà totalment a càrrec de l’operador i, en 
cap cas, suposarà cap cost per l’Ajuntament.  

 
- L’operador resta obligat a disposar de tots els permisos i autoritzacions que siguin 
necessaris d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, serà imprescindible disposar 
de les autoritzacions concedides pels diversos propietaris de les finques que hagin de 
suportar algun tipus d’instal·lació, siguin en façana o siguin sobre el terreny en forma 
de suports, vol de cablejat, etc.  
 
- En cas que per necessitats raonades de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
s’hagués d’efectuar algun desplaçament o modificació parcial o permanent de la 
infraestructura, dels seus accessoris i/o dels elements complementaris, aquesta es 
portarà a terme per part de l’operador en un període màxim d’un mes des de la data de 
comunicació per part de l’afectat i amb càrrec exclusiu a l’operador titular de la 
infraestructura, sense que es pugui repercutir de cap forma al sol·licitant.  
 
- Serà imprescindible sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta el permís 
d’obres prèvia a l’execució de qualsevol intervenció en via pública.  
 



 
 

 
 

- Caldrà presentar la Declaració Responsable abans de començar el desplegament en 
el qual s’especificarà la conformitat del desplegament amb el projecte presentat i les 
condicions indicades en aquest informe.”  
 
Atès que la instal·lació de fibra òptica suposa una millora considerable en la 
comunicació de dades, i que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament 
de xarxes de comunicacions electròniques d’accés ultra ràpid en el municipi de Sant 
Julià de Vilatorta, amb una implantació eficient i amb el mínim impacte. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, presentat per l’operadora de telecomunicacions Orange España 
Comunicaciones Fijas SLU, amb les condicions i especificacions que s’assenyalen en 
l’informe emès pels serveis tècnics municipals i que formen part del present acord, en 
els següents aspectes: forma de desplegament i permisos i autoritzacions. 
 
Segon.- L’aprovació del Pla no implica la concessió de cap autorització en domini 
públic, que haurà de ser objecte del corresponent conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’operador, i en conseqüència abans de la seva execució, l’operador 
haurà de sol·licitar les llicències d’ocupació i urbanístiques, o presentar les 
corresponents comunicacions en compliment de la normativa vigent. 
 
Tercer.- Abans de l’execució del Pla, l’operador haurà de presentar la declaració 
responsable prevista a l’article 34.6 de la Llei General de Telecomunicacions en 
concordança amb l’article 69 de la llei 36/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Quart.- En el supòsit de transmissió del Pla de desplegament aprovat a un altre 
operador de telecomunicacions, el nou titular es subrogarà en totes les condicions 
establertes en aquest acord. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a Orange España Comunicaciones Fijas SLU, als 
efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
11.0.- COMUNICACIÓ CANVI NO SUBSTANCIAL GNS. AYMERICH 
 
Vista la sol·licitud presentada pel representant de Germans Aymerich Isern SL, amb 
NIF B-62.327.184, de comunicació de canvi no substancial de l’activitat (exp. 23/04), 
situada a la carretera de Vilalleons, Km. 0,8 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació de la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 



 
 

 
 

Vista la resolució emesa pel Consell Comarcal d’Osona de renovació per vuit anys el 
permís d’abocament de les aigües residuals de l’establiment amb un cabal anual de 
45000 m3, emetent la corresponent acta de control favorable. 
 
Vista la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
Vista l’actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats 
de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats 
(aprovats el 18 d’octubre de 2016 i modificats el 26 d’abril de 2018). 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació de 
canvi no substancial, que la societat Germans Aymerich Isern SL ha efectuat unes 
millores a nivell del sistema de tractament d’aigües residuals de l’establiment situat a la 
carretera de Vilalleons, Km. 0,8 d’aquest municipi, en virtut de la comunicació prèvia 
presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6.18,  
procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb 
incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental, de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
12.0.- LICITACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE L'ITINERARI CICLISTA. 
ADEQUACIÓ DE L'AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30 
 
 Vist el projecte d’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’Avinguda de Jaume Balmes a 
zona 30” aprovat inicialment en sessió de Junta de Govern Local de data 31 d’agost de 
2020 i que va ser objecte d’assessorament tècnic en matèria de mobilitat.  
 
Redactat el plec de clàusules econòmic-administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regular la contractació de les obres de l’”Itinerari 
ciclista. Adequació de l’Avinguda de Jaume Balmes a zona 30”, amb un termini 
d’execució de 2 mesos a comptar des de la signatura del contracte. 
 
Atès que el pressupost del projecte és de 79.965,83€ més 16.792,82 en concepte 
d’IVA i, per tant, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 



 
 

 
 

Contractes dels Sector Públic correspon dur a terme el procediment de contractació 
d’obres obert simplificat abreujat. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques del contracte d’obres de l’Itinerari ciclista. 
Adequació de l’Avinguda de Jaume Balmes a zona 30. 
  
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit simplificat abreujat, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà 
de deu dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
13.0.- APROVACIO DE LA CONVOCATORIA I BASES DEL PROCEDIMENT DE 
SELECCIÓ DE LA PLAÇA DE TECNIC/A D'ADMINISTRACIO GENERAL 
 
Vist l’acord plenari de data 29 de juny de 2020 pel qual es modifica la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, amb la creació de la plaça de 
tècnic d’administració general de personal funcionari de l’escala d’administració 
general l’Ajuntament, tenint en compte el que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) 
 
Atès que en el termini d’informació pública mitjançant anuncis al BOPB de data 23 de 
juliol de 2020, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament, no s’han presentat 
al·legacions. 
 
Vistes les bases redactades reguladores del procés de selecció de la plaça de tècnic/a 
d’administració general de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament. 
 
Vist que l’article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora del règim local, 
disposa que correspon a l’alcalde l’aprovació de les bases per a la selecció del 
personal i pels concursos de provisió de llocs de treball; i que aquesta competència ha 
estat delegada a la Junta de Govern Local per decret d’alcaldia de data 17 de juny de 
2019. 
 
Es proposen a la Junta de Govern els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases del procés selectiu de la plaça de tècnic/a d’administració 
general, mitjançant concurs-oposició.  
 



 
 

 
 

Segon.- Aprovar la convocatòria de la plaça mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, al 
web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- CONVENI DE COL·LABORACIO AMB EL SERVEI CATALA DE TRANSIT 
PER A L'ASSUMPCIO DE LA FACULTAT DE DENUNCIA I SANCIO PER 
INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIO EN VIES URBANES 
 
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del règim local així 
com el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei de Seguretat Viària, s’estableix que la 
sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà 
als respectius alcaldes. 
 
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el 
director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència 
sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que 
corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria 
entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.  
 
Així mateix, en virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, 
d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la 
disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos 
policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes 
vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes. Aquesta denúncia gaudeix, d'acord 
amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de 
les funcions de vigilància del trànsit. 
 
En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
van subscriure un conveni per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per 
infraccions a normes de circulació en vies urbanes, conveni que resta vigent en 
l’actualitat. Atès que a data 2 d’octubre de 2020 venç l’esmentat conveni, l’Ajuntament 
té la voluntat de subscriure’n un de nou per tal de renovar-lo. 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a 
normes de circulació en vies urbanes. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a 
normes de circulació en vies urbanes. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Notificar l’acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns. 
 



 
 

 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
 
15.0.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LES CARAMELLES 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de setembre 2019 pel qual s’aprova el 
conveni de col·laboració interadministratiu per l’execució del projecte “Osona: 
paisatge, tradició i cultura” del Consell Comarcal d’Osona, subvencionat com a Eix 
prioritari 6 del projecte FEDER 2014-2020. 
 
Aquest Ajuntament entén necessari encarregar la redacció d’un projecte d’execució, 
prèviament a la contractació de les obres per part del Consell Comarcal, que defineixi 
amb detall suficient les característiques tècniques i el pressupost de l’obra del Centre 
d’interpretació de les Caramelles, seguint les característiques indicades a la 
documentació tècnica i instruccions següents, a fi d'evitar qualsevol distorsió de la 
competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a totes 
les empreses invitades: 
 
- “Projecte bàsic ampliat per a la museïtzació del Centre d’interpretació de les 

caramelles dels Països Catalans (Sant Julià de Vilatorta). Maig de 2016” document 
inclòs inicialment en el programa “Osona: paisatge, tradició i cultura” del Consell 
Comarcal d’Osona 

 
- “Projecte preexecutiu per a la museïtzació del Centre d’interpretació de les 

caramelles del Països Catalans i altres espais interpretatius a l’edifici de Ca 
l’Anglada (Sant Julià de Vilatorta).” que finalment no obtingué l’aprovació de l’equip 
de govern, però que s’adjunta per general coneixement. 

 
- Tot i que caldrà conservar les partides incloses a “Pressupost de l’actuació” que 

figuren al final del document del “projecte bàsic”, els conceptes poden ser adaptats 
a la concreció i a les noves aportacions del projecte executiu. Els imports  poden 
ser objecte de modificació perquè no están acompanyats d’un estat d’amidaments. 
Especialment pel que fa referència a: 

- “Parc infantil tematitzat pati”: no estava definida la seva ubicació, pot ser a 
l’exterior de l’edifici o com un equipament a la via pública. 

- “Senyalització centre d’interpretació”: inclou possibles rutes pel visitant per 
donar a conèixer els aspectes culturals i historicoartístics de Sant Julià de 
Vilatorta. 

- “Senyalització mirador centre d’interpretació”: es refereix a la senyalització i 
adequació que cal ubicar al terrat de Ca l’Anglada, des d’on cal orientar al 
visitant sobre la panoràmica que s’observa de Sant Julià de Vilatorta, la 
seva geografia local i la geografia nacional —Pirineus, Montseny, 
Pedraforca, Guilleries, Plana de Vic... 
 

- El pressupost d’execució per contracte de l’obra haurà de ser de 116.296 €. 
 

- El projecte executiu ha de tenir en compte les següents directrius, que en general 
eren contingudes en el projecte bàsic però essencialment: 



 
 

 
 

- El Centre d’Interpretació ha d’orientar-se com un recurs per les persones que 
visiten Sant Julià de Vilatorta. Ha de ser un recurs entretingut, divulgatiu i 
pedagògic. 

- El Centre d’Interpretació ha de poder funcionar amb l’única supervisió d’una 
persona, l’informadora turística que té el lloc de treball al punt d’informació 
turística ubicat en el mateix edifici 

- El Centre d’Interpretació ha de poder garantir l’accessibilitat universal, en la 
mesura del possible. La seva ubicació és en un edifici catalogat com a Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL) 

- El Centre d’Interpretació ha de ser una extensió del punt d’informació turística i 
ha de funcionar com a centre d’acollida de visitants. Aquest recurs turístic 
estarà integrat amb la resta de recursos del municipi, entre altres: 

- La web turística, turismesantjulia.com, que per tant caldrà remodelar 
- El punt d’informació de l’Espai Natural Guilleries-Savassona 
- L’audioguia de la ruta modernista 
- Les rutes existents, entre altres: 

- Rutes incloses en l’aplicació “Natura Local” 
- Ruta de l’Aeròdrom Vilatorta 
- Ruta de l’arquitectura modernista, noucentista i de Miquel Pallàs 

 
- Cal tenir en compte noves indicacions tècniques davant malalties emergents, com 

la covid-19. 
 

- El projecte executiu contindrà el següent text: "De conformitat amb l'article 64.1 de 
la LCSP, el Consell Comarcal d'Osona que és l’entitat que licitarà el contracte 
d’obra, prendrà les mesures oportunes a fi d'evitar qualsevol distorsió de la 
competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a 
tots els candidats i licitadors. Per aquest motiu aquest projecte executiu annexa 
tots els documents que en la licitació de la redacció del projecte han tingut a 
disposició tots els licitadors.”   

 
Per a més informació les empreses invitades tindran a la seva disposició: 

 

 
- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta per al finançament i execució de les actuacions del projecte 
“Osona: paisatge, tradició i cultura” - projecte cofinançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)  
 

- Projecte constructiu edifici de Ca l’Anglada 
 
- Notes redactades pel Sr. Santi Riera, que fou president de les Caramelles del 

Roser, músic, estudiós del folklore català. Rebé la distinció de la insígnia d’or del 
municipi 

 
- BIBLIOGRAFIA MONOGRÀFICA LOCAL  

 
- Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta / Anton Carrera...[et al.] ; 

mots de presentació de M. Aurèlia Capmany ; introducció d'Antoni Pladevall. 
Sant Julià de Vilatorta: Ajuntament: Caramelles del Roser, 1990. 



 
 

 
 

- Les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta en el context caramellaire 
dels Països Catalans / Santi Riera ; pròleg d'Anton Carrera. Sant Julià de 
Vilatorta: Caramelles del Roser, 2015. 

- Web oficial de les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta 
http://caramellesvilatorta.cat/index.php/ca/ 

- Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Web amb tota la informació de 
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.https://parcs.diba.cat/web/guilleries 

- Fira del Tupí. Web de la Fira de ceràmica, Keramik de Sant Julià de 
Vilatorta.http://www.keramik.cat 

 
 
Vist el que disposa l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del 
Sector Públic, en la seva redacció efectuada pel Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de 
febrer de mesures urgents mitjançant el qual s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública 
en determinats sectors. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció en el qual es posa de manifest l’òrgan 
competent, la quantia del contracte, el termini del contracte i l’informe de l’òrgan de 
contractació justificant demanera motivada la necessitat del contracte i el fet de què no 
s’ha alterat el seu objecte per evitar l’aplicació dels límits quantitatiusassenyalats a 
l’article 118.1  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 
 
Primer: Aprovar la licitació del contracte de serveis consistent en la redacció del 
projecte executiu de l’obra “Centre d’interpretació de les Caramelles”, mitjançant el 
procediment de contractació menor, per import de 5.000€ (IVA inclòs) amb un termini 
de 2 mesos comptadors a partir de la notificació de l’adjudicació. 
 
Segon: Invitar a les següents empreses que compten amb l’habilitació i capacitat 
técnica i económica suficient:  

 STOA, propostes culturals i turístiques S.L. 
 ANTEQUEM, S.L. 

 FARGAS GARAU SL 
perquè en un termini de 10 dies naturals a partir de la data de la invitació presentin la 
seva oferta per tal que la Junta de Govern adjudiqui el contracte de serveis a la 
proposta que s’ajusti més a les directrius assenyalades en aquest acord. 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
16.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
16.1.- MESURES COVID'19 
 
L’alcalde informa als membres de la Junta de Govern de les mesures preventives que 
des de l’Ajuntament es van adoptant. 
 
 

https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=3jWTvqzU0VdO4Rjj41SLy34w0lZYKRkDeGrRvEgShSVU9VesOG_YCA..&URL=http%3a%2f%2fcaramellesvilatorta.cat%2findex.php%2fca%2f
https://parcs.diba.cat/web/guilleries
http://www.keramik.cat/


 
 

 
 

16.2.- PROJECTE COOPERATIVA MUNICIPAL LLIBRERIA 
 
S’informa als membres la Junta de Govern de la iniciativa de l’Associació de 
comerciants relativa a la viabilitat de crear una cooperativa municipal per donar el 
servei de llibreria considerant-lo un servei necessari per al poble i que actualment no 
existeix. 
 
16.3.- LICITACIÓ CONCESSIÓ DE SERVEIS BAR RESTAURANT SET FONTS 
 
Atesa la necessitat d’iniciar el procediment de licitació per a la concessió del servei de 
bar restaurant del Parc de les Set Fonts, es debat la durada de la concessió en relació 
a la inversió que cal dur a terme en l’equipament. 
 
 
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, 


