
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000006  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 9 d´abril de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 24:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 
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3.- PROPOSTA JGL LLICENCIA OBRES 25-18 
4.- PROPOSTA JGL LLICÈNCIA OBRES 26-18 
5.- PROPOSTA JGL LLICENCIA OBRES 27-18 
6.- LLICENCIA OBRES 28-18 
7.- LLICENCIA OBRES 29-18 
8.- LLICENCIA OBRES 30-18 
9.- LLICENCIA OBRES 31-18 
10.- ROMPUDA BOSC DEL QUER 
11.- AUTORITZACIO DE PAS RAL·LI COSTA BRAVA HISTÒRIC 
12.- AUTORITZACIONS PARADES SANT JORDI 2018 
13.- CATALEG DE SERVEIS RECURSOS TECNICS 
14.- APROVACIO PLA DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA 
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17.- INFORMACIONS REGIDORIES 
17.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS VEÏNS 
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1.0.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 21 de març de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES 
 
La següent relació de despeses 6/2018 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la corporació 
 
Cognoms i nom o raó social 

 Text explicatiu 

 

Euros 

A08001182 SECE SA. 126,97 

PREPARAR SORTIDA PER A LA LÍNA DE CARAVANES DEL PARC DE LES 7 FONTS EN EL QUADRE J D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
/ Interruptor au 

A08001182 SECE SA. 392,02 

PREPARAR SORTIDA PER A FESTES A LA PLAÇA CATALUNYA EN EL QUADRE O D'ENLLUMENAT PÚBLIC. / Caixa de derivació 
rectangular 

A08001182 SECE SA. 545,53 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT F312 PODRIT AL PASSEIG GENERALITAT. / Columna troncoconica de 4 metres galvanitzada / Hores 
Ofici 

A08001182 SECE SA. 1.029,63 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT F516 COL·LISIONAT AL CARRER DE SANTA MARGARITA. / Columna troncoconica de 4 metres 
galvanitzada / 

A08001182 SECE SA. 454,58 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT K123 COL·LISIONAT AL CARRER DEL PUIG, 12. / Columna troncocònica de 3 metres galvanitzada / 
Hores 

A08001182 SECE SA. 1.099,95 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT A506 COL·LISIONAT A L'AVINGUDA DE PUIG I CUNYER. / Columna troncoconica de 4 metres 
galvanitzada 

A08001182 SECE SA. 861,63 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT A509 COL·LISIONAT A L'AVINGUDA DE PUIG I CUNYER. / Obra civil necessària per la bassamenta / 
Llum 

A08001182 SECE SA. 810,22 

SUBSTITUCIÓ DEL PUNT DE LLUM L306, COL·LISIONAT AL CARRER DE LA INDÚSTRIA. / Columna troncocónica de 9m diàmetre 
60 galv 

A08001182 SECE SA. 210,72 

PREPARAR SORTIDA PER A LA LÍNA DE CONTENIDORS DEL POLÍGON EN EL QUADRE R D'ENLLUMENAT PÚBLIC. / 
Interruptor magnetotèrmi 

A08001182 SECE SA. 545,53 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT D114 COL·LISIONAT AL CARRER COMTES D'OSONA, 16. / Columna troncoconica de 4 metres 
galvanitzada / 

B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL 377,91 

CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-
8752-44-0200083472 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 17,55 



 
 

 
 

DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS 

 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 81,84 

CANELONS CARN 

 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 15,89 

COPIA CLAU SERRETA / * / COPIA CLAU SERRETA / COPIA SERRETA 2 CARES / * / COPIA CLAU SERRETA / * 

A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 1.817,42 

M3. FORMIGÓ HM-20B20IIA ALB. 503013 / M3. FORMIGÓ HM-20B20IIA ALB. 503071 / M3. FORMIGÓ HM-20B20IIA ALB. 503074 / 
M3. MO 

A17054370 PINTURES M.VICH SA 153,4 

ACV18000976 CUBETA PLANA 11 CM / ACV18000976 REC MOHAIR 10CM / ACV18000976 LAMINA CUBRETODO 4X5 FINO / 
ACV18000976 IRUXI 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 2.932,65 

Revista vilatorta 80 

 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 21,12 

REF.:TPV29 / N.Albara:3603272  Data: 22-03-18 / COCA PA CROSSANDRA / PAGO 1 LITRE PINYA / XOCOLATA CROSSANDRA 

A08001182 SECE SA. 861,63 

SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT A118 COL·LISIONAT A L'AVINGUDA DE MONTSERRAT, CANTONADA AMB CARRER MONTSENY. / 
Obra civil necessà 

A08001182 SECE SA. 589,71 

SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA TRENCADA AL CARRER RAMON LLULL. / Llumenera ML-250/TS de 70W VSAP / Làmpada VSAP 
70W / Conducto 

A08001182 SECE SA. 1.138,22 

IL·LUMINACIÓ DE LA ZONA DE L'AVINGUDA SANT LLORENÇ. / Llumenera Carandini tipus JNR-V-CC de 70W VSAP. / Caixa de 
derivac 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 23,16 

REF: REIS - PROJECTOR HALOGENS 150W NG AMB LAMPARA / TASSA RECICLATGE ECORAEE / 100000001-HORES 
TREBALL OPERARI- divendr 

B59376418 CARBURANTS NURI SL 1.658,39 

Gasoil Automoció 

 B58826819 GRAFICSER 567,72 

RELLOTGE ESTACIONAMENT 5,5x12 / DE PVC DE 0,4DEC AMB / IMPRESSIÓ A 1T PROCESS BLUE / (REPETICIÓ) / En el nostre 
Gremi la 

B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 108,42 

BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA 

 A64718877 SALTOKI VIC SA 55,48 

1801004811|VALVULA BOLA PVC ENCOLAR UP61 SF6 40 / 4558520006|CONEXION RAPIDA LATON GRIFO H 1 / 
1255098064|ROSCA DOBLE 24 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 89,37 

CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 
QUADRA, 1 / 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 456,58 

CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 
QUADRA, 1 / / SE 

A08001182 SECE SA. 2.296,35 

Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, MARÇ 

A08001182 SECE SA. 478,1 

ADEQUACIÓ DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ DEL PUNT DE LLUM I208 DE LA PLAÇA MAJOR. / Caixa de derivació i protecció. / 
Conduct 

B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19,25 

PA DEL MES DE MARÇ 

 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 423,5 

ESPOT EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA  / CAMPANYA - CARAMELLES DEL ROSER - MARÇ 

A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 100,65 

PLASTIBOX K-200/4 (J2) ROJO / PLASTIBOX K-200/3 (J3) ROJO / BAND.TA-120-X 45X1000MM U.TT"AFILAR 
CUCHILLOS"(12UNITATS) / 

B60333150 CORRETJA S.L. 1.230,12 

TRAVESSA 250X22X12 ECOLOGICA MARRO / TAPA MARC HID. 400X400 B125 / LLOSETA 500X1000X40 COLOR VERDA 
R.88665 / CANCELA SEG 

B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL 24,71 

GRAPADORA PLA NOVU B4FC 50F BL / GRAPADORA NOVUS B10FC 20F BLAU 

 XXXXXX43F F/2018/567 27,49 



 
 

 
 

guia per magatzem de ajuntament 

 B62735808 OBRES CODINACHS S.L. 426,53 

 MERLO   12-02-18 / MERLO  26-02-18 / MERLO  27-02-18 / MERLO  28-02-18, TREURE NEU 

 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 315,81 

REPARTIMENT REVISTA VILATORTA MARÇ 

 XXXXXX49G F/2018/572 31,46 

TONER CANON IR3300 

 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 60,87 

ossos espinada / ous / pernil galldindi / mandonguilles grans/sopa / cuixes de pollastre / salsitxes de porc 

F63508410 CANDELA, ACCIIO COMUNITARIA I FEMINISTAR S.C.C.L. 500 

tallers  "No m'estereotipis" 

 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 38,14 

RAPID MARFIL*SAC 

 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 170,19 

abc4.035/240 CARGOL ABC C/P BICRO PQ / ABC3.550/30 CARGOL ABC C/P BICRO BL / ABC3.540860 CARGOL ABC C/P BICRO 
BL / 26086 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 322,9 

TOALLITAS TISSU 2C C-4000 / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B 

 B64958838 PUNTUAJOCS SL 272,5 

Formació per al curs de director d'activitats en el lleure infantil i juvenil 

 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 31,48 

SAT: 057536 / A7 Data: 22/03/2018 REPARACIO MOLA AMOLADORA BOSCH MOD:GWS 22-230JH / Nº Serie: 310005664 / CABLE 
H07RN-F 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,1 

Internet - 6 Mb 

  XXXXXX24Y F/2018/586 272,25 

DUPLICAT DVD'S CARAMELLES DEL ROSER 

 XXXXXX66B F/2018/587 32,97 

ARNIDOL I APIRETAL PER LA LLAR D'INFANTS 

 XXXXXX38X F/2018/588 12,79 

CINTA I RASQUETA 

 J67015495 GESTIÓ D'ENGINYERIA INDUSTRIAL I AGRARIA SCP 641,3 

ATENCIÓ AL PÚBLIC I INFORMES ACTIVITATS 

 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 373,24 

SUBMINISTRAMENT CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

 B66344615 VERNICOLOR'S 1.326,55 

PINTURA BLANCA I GROGA PER CARRERS 

 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 18,49 

GOMINOLES PER NENS CANTADA CARAMELLES DIA DE PASQUA 

 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 278,3 

Hores ( Manteniment ) 

 XXXXXX26W F/2018/594 1.397,55 

TREBALLS COL.LABORACIÓ MES DE FEBRER 

 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 140,43 

REF.:TPV28 / N.Albara:3651906  Data: 31-03-18 / OU XOCO NEGRE Nº9 

 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 45,95 

Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Higienización cooler 

 XXXXXX34K F/2018/597 153 

15 TARGETES DE TRANSPORT T-10 UNA ZONA 

 77270895A FUSTERIA MORERA 263,78 

FER PAL DE BANDERA AMB BASE PER LA SALA DE PLENS 

 B66923657 MAXI CASA 54,71 

MATERIAL PEL PIS DEL CARRER N'ANNA XICA, 13 

 



 
 

 
 

A08361446 PINTUR S.A. 23,61 

PINTURA I ALTRES PER LA LLAR D'INFANTS 

 XXXXXX29E F/2018/602 10 

5 CONOS DE XUXES SENSE GLUTEN PER CANTADA CARAMELLES DIA DE PASQUA 

 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 119,79 

QUOTA MENSUAL 

 XXXXXX74F F/2018/604 1.447,60 

DINARS CENTRE DE DIA 

 XXXXXX74F F/2018/605 132 

BERENAR DIA DONA TREBALLADORA 08/03/2018 

 A17054370 PINTURES M.VICH SA 283,25 

ACV18001026 IRUXIL NOGAL 460 4 LT / ACV18001039 PINT SEÑALIZ ROJA 5 LT / ACV18001069 DISOLVENTE DS-105 20 LT 

B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 23,39 

Montar tap refrigerant Renault Master, tap i anticongelant 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- PROPOSTA JGL LLICENCIA OBRES 25-18 
 
 Expedient núm.: 25/18 
Objecte: canviar plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar plat de dutxa. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat  
per a l’execució de les obres consistents en canviar plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini «TerminiFinal». 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. 

- 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 580,00 € i 



 
 

 
 

no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 900,00 €  
 

o Base imposable :   900,00 € 
o Quota:  900,00 € x 2,75 % = 24,75 € 

 
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 900,00 € ) =  30,90 € 

 

TOTAL: (Impost)  24,75 €  + (Taxa)  30,90 €   =   55,65 Euros 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- PROPOSTA JGL LLICÈNCIA OBRES 26-18 
 
Expedient núm.:  26/18 
Objecte: obertura en tanca existent a carrer 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en obertura en tanca existent a carrer. 
 
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 obertura en tanca existent a carrer. 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En 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 . S’aporta un pressupost de 
1.200,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.200,00 € 
o Quota:   1.200,00 € x 2,75 % =  33,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.200,00 € ) =  31,20 € 

    
 

TOTAL: (Impost)  33,00 €  + (Taxa)  31,20 €   =   64,20 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- PROPOSTA JGL LLICENCIA OBRES 27-18 
 
Expedient núm.: 27/18 
Objecte: fer un repàs a la teulada 
 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer un repàs a la teulada. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer un repàs a la teulada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- 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.  

- 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 480,00 € i 

es considera adequat 
 

o Base imposable : 480,00 € 
o Quota:   480,00 € x  2,75 % = 13,20 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  480,00 € ) =  30,48 € 

    

TOTAL: (Impost)  13,20 €  + (Taxa)  30,48 €    =   43,68 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 28-18 
 
Expedient núm.:  28/18 
Objecte: canviar banyera per plat de dutxa 
  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar banyera per plat de dutxa. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canviar banyera per plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- 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.  



 
 

 
 

- 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 560,00 € i 
no es considera adequat, L’import considerat és de 1.000,00 euros. 

 
o Base imposable : 1.000,00 € 
o Quota:  1.000,00 € x  2,75 % =  27,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.000,00 € ) =  31,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  27,50 €  + (Taxa)  31,00 €   =  58,50 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 29-18 
 
Expedient núm.:  29/18 
Objecte: pavimentació de 5 m2. per vehicles 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en pavimentació de 5 m2. per vehicles. 
 
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 pavimentació de 5 m2. per vehicles. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En 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.  

- 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 200,00 € i 
es considera adequat 

 
o Base imposable :   200,00 € 
o Quota:   200,00 € x 2,75 % = 5,50 € 

 
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  200,00 € ) =  30,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  5,50 €  + (Taxa)  30,20 €  =   35,70 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 30-18 
 
Expedient núm.:  30/18 
Objecte: canviar banyera per plat de dutxa 
 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en canviar banyera per plat de dutxa. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canviar banyera per plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- 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. 

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

 



 
 

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 1.000,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   1.000,00 € 
o Quota:  1.000,00 € x 2,75 % =  27,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.000,00 € ) =  31,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  27,50 €  + (Taxa)  31,00 €   =   58,50 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 31-18 
 
Expedient núm.:  31/18 
Objecte: Instal·lació d'un elevador 
 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en Instal·lació d'un elevador. 
 
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 d'un elevador. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el full 
d’assumpció de les obres per part d’arquitecte tècnic i full de justificació del 
control de qualitat. 

- 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.  

- 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. 

- 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.  



 
 

 
 

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és de 
1,23 ton. de  d’enderroc i construcció. L’import de la fiança que preveu el decret 
89/2010 de la gestió dels residus és de 11,00 €/ton  és de: 1,23 ton  x 11,00 €/ton  
= 13,53 €, el mínim és 150 € 

No es poden iniciar les obres, sense la presentació de la documentació que 
acrediti la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya. Cal acreditar-ne la constitució de la fiança 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 13.438,40 

€ i es considera adequat 
 

o Base imposable : 13.438,40 € 
o Quota:  13.438,40 € x  2,75 % = 488,66 € 

Benefici fiscal de concessió potestativa:  Article 6è. 2 d’ordenança fiscal núm. 5. Quota del 90% 

del  ICIO: La interessada aporta document d’incapacitació del 33% 
  Quota:    488,66 € x 90% = 48,86 € 

 
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  13.438,40 € ) =  43,43 € 
 

TOTAL: (Impost amb bonificació del 90%)  48,86 € + (Taxa)  43,43 €  =  92,29 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- ROMPUDA BOSC DEL QUER 
 
Vista la sol·licitud d’informe que el Centre de la Propietat Forestal va trametre a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en data 2 de novembre de 2017, referent a la 
documentació presentada per l’interessat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en 
data 2 de novembre de 2017, relativa a la modificació del Pla tècnic de Gestió Forestal 
de la finca del Bosc del Quer de Sant Julià de Vilatorta, la qual tàcitament ha estat 
acceptada per l’Ajuntament. 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 30 de novembre de 2017 per l’interessat perquè 
l’Ajuntament autoritzi les actuacions de rompuda per a la posterior plantació d’alzines 
en una superfície de 0,85 hectàrees de la finca del Bosc del Quer, incloses en el 
modificat del Pla tècnic de gestió i millora forestal. 
 



 
 

 
 

Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal, en el qual es posa de manifest que 
s’ha aportat la conformitat de les actuacions amb l’ordenança municipal sobre 
rompudes forestals. 
 
Vista l’aprovació en data 6 de febrer de 2018 per part del Centre de la Propietat 
Forestal de la modificació del Pla tècnic de gestió forestal de la finca del Bosc del 
Quer, amb els condicionants establerts en l’informe corresponent. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, segons el qual s’ha atès el seu requeriment 
d’aportació complementària sobre l’abast i les característiques de les actuacions a 
realitzar. 
 
Vist el que disposa l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, segons el qual ni 
els moviments de terra ni l’explanació de terrenys ni la tala de masses arbòries o de 
vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal, 
com ho és el Pla tècnic de gestió forestal aprovat, no està subjecte en cap cas a 
intervenció municipal mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local, l’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 la presentació del projecte de 
modificació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal núm. 1883, de les actuacions a 
la finca del Bosc del Quer, consistents en fer la rompuda d’una superfície de 0,85 
hectàrees de la finca del Bosc del Quer, per a la posterior plantació d’alzines, en virtut 
de la documentació presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà els treballs abans esmentats, 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.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- AUTORITZACIO DE PAS RAL·LI COSTA BRAVA HISTÒRIC 
 
Vist l’escrit del representant de Club Rallyclassics, sol·licitant autorització de pas pel 
15è Ral·li Costa Brava Històric, previst pel dia 21 d’abril de 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Rallyclassics pel desenvolupament del pas del 15è Ral·li Costa Brava Històric, 
previst pel dia 21 d’abril de 2018. 
 
Segon. Fer constar al Club Rallyclassics, com a entitat organitzadora del Ral·li, que la 
present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi el ral·li, completament netes de deixalles i altres residus, 
produïts pel desenvolupament de la prova. 



 
 

 
 

 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol 
incidència de l’activitat objecte del present informe. 

 Els organitzadors hauran de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució al Club Rallyclassics.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
 
12.0.- AUTORITZACIONS PARADES SANT JORDI 2018 
 
Vistes les sol·licituds per a la instal·lació de parades de roses i llibres a la diada de 
Sant Jordi d’aquest any, en el següents emplaçaments:  
 

- AMPA Bellpuig……….…….............. Avinguda Nostra Senyora de Montserrat 17 
- E2018001272 ....…….................................................................... Carrer Núria 1 
- AMPA IES Margues Calldetenes … Avinguda Nostra Senyora de Montserrat 22 
- AMPA El Roser ….................................................. Matí: Plaça de “Can Condes” 
- AMPA El Roser …........................................................... Tarda: Plaça Catalunya 

 
Entenent que les parades de llibres i roses formen part d’una diada festiva i 
participativa, en la que l’Ajuntament ha programat d’altres activitats.  
 
Vist l’anterior, es proposa la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: Autoritzar la instal·lació de parades de llibres i roses a la diada de Sant Jordi 
2018, als següents sol·licitants:  
 

- AMPA Bellpuig. 



 
 

 
 

- E2018001272. 

- AMPA IES Margues Calldetenes. 
- AMPA El Roser. 

 
Segon: Notificar aquest acord als interessats, fent-los notar l’obligació de complir la 
normativa de reciclatge de les deixalles generades.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- CATALEG DE SERVEIS RECURSOS TECNICS 
 
La Diputació de Barcelona, en data 18 de desembre de 2017 va aprovar el Catàleg de 
serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat el 26 de 
novembre de 2015, que dona suport als governs locals a través de diferents 
instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades 
pels governs locals. 
 
Estudiades per cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius 
àmbits i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el 
termini per a les sol·licituds de recursos tècnics finalitza el 2 d’abril. 
 
Es proposa a la Junta de Govern, presentar les següents sol·licituds de recursos de 
caràcter tècnic: 
 

Actuació Recurs 

Estudi d'implementació d'un punt de 
recàrrega  

Promoció de la mobilitat sostenible 

Estudi per portada d'aigua del Pou de la 
Quintana a les hortes  

Suport a la gestió ambiental sostenible del verd 
urbà, horts públics i planejament urbanístic 

Delimitació de les urbanitzacions de 
Vorabosc, l'Albereda i la Boscana 

Delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, 
edificis i instal·lacions 

Estudi per definir la renovació dels serveis 
urbans dels carrers de Núria i de la Mercè  

Implantació i renovació de serveis urbans 

Estudi de l'arbrat existent al municipi Planificació i millora del verd urbà 

Estudi de la xarxa de clavegueram d'aigues 
pluvials per unificar diferents subsectors 

Plans directors de xarxes de serveis 

Projecte de reforma del Jardí del Casal 
Núria per adequar-lo a un parc públic 

Projectes d'intervenció en monuments 

Catalogació de les construccions que 
formen el conjunt de l'Aeròdrom Vilatorta 

Protecció del patrimoni arquitectònic 

Millora i estudi de la senyalització urbana 
de tota la vialitat del municipi 

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 

Estudi d'adequació de la vialitat de l'Avda. 
Jaume Balmes 

Plans directors d'equipaments i espai públic 

Intervenció en habitatges desocupats del 
municipi 

Intervenció en habitatges desocupats 

Espai Jove Projectes d'acompanyament a l'escolaritat 

Informació econòmica de Sant Julià de 
Vilatorta 

Informació estadística territorial 

Millorem el Punt Jove Tortí Equipaments juvenils municipals 

Reducció de dèficit econòmic de la Llar Gestió i funcionament de centres i serveis 



 
 

 
 

d'infants Patuleia educatius 

Anàlisis d'aigües de les fonts naturals del 
municipi 

Avaluació de la qualitat de les aigües 

Projecte de reducció de la densitat de 
l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja 
perimetral de Vora bosc 

Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i 
estassada del sotabosc en la franja perimetral 

Projecte de reducció de la densitat de 
l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja 
perimetral de l'Albereda 

Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i 
estassada del sotabosc en la franja perimetral 

Estudi per a la col·locació d'un aïllament 
acústic pel soroll d'una activitat 

Avaluació del soroll 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- APROVACIO PLA DESPLEGAMENT FIBRA OPTICA 
 
Vista la sol·licitud de l’operador de telecomunicacions inscrit en el Registre d’operadors 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, Fundació privada per a la xarxa oberta 
lliure i neutral Guifi.net, registrada a l’Ajuntament en data 2 de març de 2018 amb 
registre E2018000714, referent al Pla de desplegament de fibra òptica fins a la llar, al 
nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist el que disposa la llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, en 
quant 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 l’informe dels serveis tècnics municipals en el qual es posen de manifest les 
condicions a les que s’ha de sotmetre el Pla de desplegament de fibra òptica fins a la 
llar al nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Atès que la instal·lació de fibra òptica suposa un millora considerable en la 
comunicació de dades, i que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament 
de xarxes de comunicacions electròniques d’accés ultrarràpid en el municipi de Sant 
Julià de Vilatorta, amb una implantació eficient i amb el mínim impacte. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica fins a la llar en el municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, presentat per l’operadora de telecomunicacions Fundació 
privada per a la xarxa oberta lliure i neutral Guifi.net, amb les condicions que 
s’assenyalen en l’informe emès pes serveis tècnics municipals i que formen part del 
present acord, en els següents aspectes: 

- Forma de desplegament 
- 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 39/2015, 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 Fundació privada per a la xarxa oberta lliure i 
neutral Guifi.net, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- ADHESIO CONVENI XARXA HABITATGES INSERCIO SOCIAL 
 
Vist l’acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats socials o 
ajuntaments integrants de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, per l’any 2018. 
 
Tenint en compte la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a adherir-se a 
l’esmentat acord. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acord: 
 
Primer.- Adherir-se a  l’Acord de 27 de març de  2018 entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i les Entitats socials I Ajuntaments de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge, aprovat pel Decret 75/2014, de 27 
de maig. 
 
Segon.- Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció Social i que gestionen els programes d’habitatges d’inserció  
per a l’any 2018. 
 
Tercer.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 2018, un cop 
presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges d’inserció que 
es relacionen a continuació: 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als 
efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- CASAL D'ESTIU 2018 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  organitza cada estiu un casal municipal dirigit 
a nens i nenes de 3 a 12 anys, que gestiona directament amb personal contractat 
temporalment a l’efecte. 



 
 

 
 

 
Vista la convocatòria oberta per l’ajuntament per a la contractació de personal del 
casal d’estiu de l’any 2018 consistent en un procés de presentació de projectes. 
  
Vist que l’únic projecte presentat en la present convocatòria per part de dos candidats 
conjuntament reuneix les condicions exigides i es valora positivament les activitats, 
organització i el mètode que s’hi preveuen, responent a les necessitats del casal 
d’estiu de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Es proposa la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la contractació dels dos candidats com a monitors del casal d’estiu 
municipal 2018, que hauran de desenvolupar el projecte presentat. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per a la formalització dels corresponents contractes, 
juntament amb la contractació d’altre personal per al compliment de les ràtios 
establertes en la normativa vigent. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
17.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS VEÏNS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern Local s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva 
gestió a les regidories corresponents. 
 
17.2.- PORTES OBERTES A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PATULEIA 
 
El proper dissabte 21 d’abril es farà la jornada de portes obertes a la llar d’infants 
municipal Patuleia, coincidint amb el període de preinscripció, a l’efecte de donar a 
conèixer als potencials usuaris el servei públic que s’hi ofereix. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’esports 
 
 
 
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, 
 


