
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000010  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 de juny de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:59 hores 
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Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
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Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
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5.- LLICENCIA OBRES 46-18 
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7.- LLICENCIA OBRES 58-18 
8.- LLICENCIA OBRES 59-18 
9.- LLICENCIA OBRES 60-18 
10.- LLICENCIA OBRES 61-18 
11.- LLICENCIA OBRES 62-18 
12.- SOL·LICITUD DESIGNACIÓ DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
13.- DELEGACIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS DEL 
FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL 
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15.- INFORMACIONS REGIDORIES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 22 de maig de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES 10/2018 
 
La següent relació de despeses 10/2018 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: 
 
Text explicatiu 

  

Euros 

B08638520 SICOSA SL 

 

72,00 

ALBARAN R 802009130 FECHA 09/05/2018 REF: CARLES / LAMP.DULUX D 26W/840 G24D 3 

 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 1.265,13 

Revista Fira del Tupí / Etiquetes restaurant / Etiquetes pintura rapida 

  B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 659,81 

caminada popular 2018 / botifarra crua / panxeta duroc / llom duroc / formatge edam 

  77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 487,12 

ALBARA 20/18 PATULEIA / ALBARA 21/18 PATULEIA / ALBARA 22/18 PATULEIA / ALBARA 23/18 PATULEIA / ALBARA 24/18 
CAMINADA LL 

B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 146,83 

Llistó BARCINO 2000x40x35 caoba / PORTS 

   B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 53,64 

ossos espinada / ous / bistec extra / pernil gall dindi / cuixes de pollastre 

  B66018854 SERIGRUP ARTS GRÀFIQUES S.L. 465,85 

Carnets+solapa Piscines 

   77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 74,27 

suport de pancartes de faroles per banderoles 

   77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 11,71 

angle de 40 ref. C/ cabrera 

   B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL 

377,91 

CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT  

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 3.842,74 

TREBALLS NETEJA Escola Publica 

   77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 587,99 

Extres Patuleia-Maig-2.018 

   77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 135,10 



 
 

 
 

obra fira de tupi pla de 20*3 quadrat de 25*2 rodo de 100*4 Quadrat de 20*2 xapa de 600*5 feina 

 B63280671 OCI INFANTIL I LÚDIC DE MANLLEU SLL 615,71 

Activitats Lúdiques Diada Gegantera 13 de maig-18 

   B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 310,12 

REF:PISCINA - TREBALLS REALITZATS 

   B58507831 RETOLS MANUPLAS S.L. 32,79 

Vinil imprès "Excepte servei parroquial" (300x300mm) 

   B60301496 SICAL 

 

314,77 

LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / LATERAL D600 C600 LL2BCA 70/100  NEUTRO / PORTES 2 - P 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 42,93 

BRIDA NYLON NEGRA 3,5x140MM  / BRIDA NYLON NEGRA 3,5x280MM 

  A08099897 PANIFICADORA VIC SA 13,94 

REF.:TPV29 / N.Albara:3603545  Data: 19-05-18 / RODO 1000 / TALLAR* / CROISSANT XOCO CROSSANDRA 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 497,88 

REF.:TPV29 / N.Albara:3603546  Data: 20-05-18 / RODO 1000 / LLONGUET LLARG / TALLAR* / N.Albara:3603547  Data: 20-05-18 

B63042501 
CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS 
CANELONS SL 

96,72 

CANELONS CARN 

   Q2866001G CREU ROJA 

 

517,30 

SERVEI PREVENTIU CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 20/05/2018 

  B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 12,33 

Targetes Tupi + etiquetes exposició ca la llebre 

   B59376418 CARBURANTS NURI SL 1.135,00 

Gasoil Automoció 

   F58225079 ARTRISTRAS SCCL 4.065,60 

Actuació a la Fira del Tupí el dia 26 de maig de 2018 amb l'espectacle Pluges d'estiu. 

  B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. 966,06 

PORTES I TAPES INOX PATULEIA 

   B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 73,60 

pernil gall dindi / ossos espinada / mandonguilles / cuixes de pollastre / pit de pollastre / ous / salsitxes de porc 

B60955564 SCG AQUITANIA SL 1.815,00 

Publicitat al diari Osona.com / NacióRipollès / NacióGarrtoxa / NacióDigital. / Aplec Caramelles. / Fira del Tupi. / Fes 

77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 61,76 

hores a fer suport de torn xapa de ferro+pintura 

   A08447369 EL 9 NOU 

 

696,96 

Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10503023-1 Títol: Aj. Sant Julià de Vilatorta- Fira Tupí G 

A08447369 EL 9 NOU 

 

181,50 

Publicitat. Publicitat. Web - Contracte número: 10503039-1 Títol: O Aj. St. Julià de Vilatorta - Bàner Fira del Tupí / D 

47812174G VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 423,50 

SONORITZACIÓ ESPECTACLE A LA PLAÇA 26.05.2018 

   A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 20,97 

MATERIAL PER SORTEIG DIA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

  A86561412 COCA-COLA IBERIAN PARTNERS 110,24 

BEGUDES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES 
GUILLERIES 

   A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 65,67 

L. CASEI NATURAL I MADUIXA PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

 J66695842 08130 ESTUDI DE DISSENY SCP 363,00 

ADAPTACIÓ DEL DISSENY ACTUAL DE LA FIRA D'ENTITATS 

   33946364C 
IRENE MATARRODONA GRAN - GOMA ART I 
DESIGN 

251,70 

COMUNIACIÓ GRÀFICA FIRA DEL TUPÍ 2018 

   B63687578 MAGATZEM JOSEP CANAL S.L. 22,87 



 
 

 
 

GERRES I GOTS PEL CENTRE DE DIA 

   46035800N JOAN SOLER RIERA 39,99 

2 CAIXES DE BIC CRISTAL PER INSCRIPCIONS CAMINADA 

   33957041W CARLES GIRAMÉ PARAREDA 72,60 

CANVIAR DATES LONES 

   A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 162,01 

TENAZA ZEBRA PICO LORO 11 POSI.L:250  / BRIDA NYLON NEGRA 4,5x280MM  / TIJERA DE ELECTRICISTA CON PELACABLE  
/ ACEITE 2 

38831873F YOLANDA NONELL COSTA 64,00 

GIRASOLS PER TUPÍ ENTRADA POBLE 

   A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 99,10 

SOPLETE TURBOJET+BOTELLA MAPP-USA 

   A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 6,39 

VASOS PEL MOS DEL TUPÍ 

   33942624Y ALBERT BAGUÉ CAMBRA 86,25 

DUPLICAT DVD'S I CARÀTULES REPORTATGE 10 ANYS DE LA FIRA EL TUPÍ 

  B60748431 SERVEIS I ACCESSORIS GURB SL 175,23 

PNEUMÀTICS MÀQUINA ESCOMBRAR 

   B65196008 CERVESES AUSESKEN 410,92 

CERVESES MOS EL TUPÍ 2018 

   B58491978 PEIXOS POVEDANO 24,00 

GEL PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

   A08619835 ISERN S.A.U. 

 

5,70 

PILA DE BOTÓ, 3 UNITATS 

   G61411963 FRESSA, REACCIÓ MUSICAL D'OSONA 300,00 

DESPESES I AJUDA EN LA PRODUCCIÓ DE LA FIRA EL TUPÍ 2018 

  33935467W PERE RIERA CASTELLS 169,88 

REPARAR VIDRE PARADA BUS FONT D'EN TITUS 

   33935467W PERE RIERA CASTELLS 67,76 

REPARAR VIDRE I PORTA ENTRADA AULA DE CULTURA 

   B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 68,85 

TINTA IMPRESSORA PER LA LLAR D'INFANTS 

   F98707953 FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA 363,00 

DISSENY TRIPTIC I CARTELL CASAL D'ESTIU 

   B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 423,50 

SPOT EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA / CAMPANYA - FIRA DEL TUPÍ - MAIG 

 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 1.470,15 

TREURE PARET I TRASLLADAR MOBLES ZONA DESPATXOS DEL PAVELLÓ 

  B63378525 CAMP BASE ORGANIZATION SL 12.036,03 

Pressupost: 258-0.. / / 26 I 27 DE MAIG DEL 2018 / 10ª FIRA DE CERÀMICA 

  B61885562 ESPECIAL INOX SL 5.413,54 

Alb.1824 18/05/2018 Rfa. Armari Elèctric. Segons pressupost n.260418 Construcció i muntatge de planxes cor-ten i Inox pe 

A08001182 SECE SA. 

 

2.296,35 

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

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 233,28 

REF.:TPV29 / N.Albara:3603583  Data: 26-05-18 / Obs:FIRA DEL TUPÍ / BARRA LLARGA 200 / RODO 1/2KG SENSE GLUTEN / 
COCA AN 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
3.0.- BONIFICACIÓ LLIC. OBRES 14-18 
 
Vista la sol·licitud del senyor AAA en representació de la senyora BBB, com a 
propietaris de l’immoble situat al carrer de l’Altarriba, núm. XX de Sant Julià de 
Vilatorta, en la que es demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.2 de 
l’ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, en la liquidació econòmica de la llicència urbanística núm. 14/18 concedida en 
data 1 de març de 2018, per les obres de reforma interior d’un habitatge unifamiliar 
aïllat i construcció d’un mur de contenció al carrer de l’Altarriba, núm. XX. 
 
Vista la liquidació practicada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la 
taxa corresponent a la llicència urbanística núm. 14/18, aprovada per la Junta de 
Govern de Local de data 1 de març de 2018, corresponent a 646,25 € a l’impost i 
53,50 € a la taxa. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Deixar sense efecte la liquidació econòmica de la llicència urbanística núm. 
14/18 aprovada per Junta de Govern Local de data 1 de març de 2018. 
 
Segon: Practicar una nova liquidació econòmica de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa de la llicència urbanística núm. 14/18, corresponent a 
64,65 € a l’impost i 53,50 € a la taxa. 
 
Tercer: Notificar el present acord als interessats junt amb la liquidació econòmica 
corresponent amb la quota bonificada. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 43-18 
 
Expedient núm.:  43/18 
Objecte: treure envà entre cuina i menjador, col•locar pladur en aquest espai i 
substituir banyera per plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en treure envà entre cuina i menjador, col•locar pladur en 
aquest espai i substituir 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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en treure envà entre cuina i menjador, 
col•locar pladur en aquest espai i substituir 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: 
 

- La llicència s’informa segons el croquis aportat adjunt a la instància. 
- 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.  

- 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 
3.400,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  3.400,00 € 
o Quota:  3.400,00 € x  2,75 % = 93,50 € 

 
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 3.400,00 € ) =  33,40 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Càlcul de la taxa 

Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic 
amb material de construcció, bastides, tanques i altres instal·lacions anàlogues. 
 
5 m2 x 15 dies x 1,049 €/m2 =    78,67 € 
 

TOTAL: (Impost)  93,50  €  + (Taxa)  33,40 € + (Taxa ocupació) 78,67 €   =  205,57 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 46-18 
 
Expedient núm.: 46/18 
Objecte: construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nam-
Osona Promocions SL i que consisteix en construcció de dos habitatges unifamiliars 
aparellats. 
 
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 Nam-Osona 
Promocions SL per a l’execució de les obres consistents en construcció de dos 
habitatges unifamiliars aparellats. 
  
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: 
 



 
 

 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 20 d’abril de 2018 i 
documentació complementaria 16 i 23 de maig de 2018 per la qual es modifica 
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. 

- La tanca entre parcel·les veïnes i dels darreres es farà amb material massís 
fins a una alçada de1,00 m per sobre la part massissa, fins a una alçada total 
màxima de 1,80 m es complementarà amb reixa i vegetació d’arbust, segons 
detall específic que figurarà, obligatòriament, en el projecte de sol·licitud de 
llicència d’obres. Cal aportar el detall abans de la seva construcció. 

- La construcció del tancament comú de dues parcel·les anirà a càrrec de 
l’habitatge que s’estableix primer i el segon haurà d’abonar la part proporcional 
de les despeses segons sistema tradicional d’abonar mitgeres abans de 
construir qualsevol edificació.  

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el full 
d’estadística de l’edificació 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  

- 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. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi 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 50,00 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: 50,00 ton  x 
11,00 €/ton  = 550,00 €. 

 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. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 29,50 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
1.327,50 €. 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 
275.000,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de  436.868,45 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda soterrani garatges : 239,60 m2   
Superfície construïda habitatges : 311,70 m2 

Superfície construïda exteriors : 13,50 m2 
304,68 m2 

239,60 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 129.671,52 € 
311,70 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 294.444,29 € 

13,50 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 12.752,64 € 
436.868,45 € 

o Base imposable : 436.868,45 € 
o Quota:  436.868,45 € x 2,75 % =  12.013,88 € 

 
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 436.868,45 € ) =  466,86 € 
 

TOTAL: (Impost)  12.013,88 €  + (Taxa)  466,86 €   =   12.480,74 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 57-18 
 
Expedient núm.: 57/18 
Objecte: substitució de teules en la vessant nord de la coberta de l'habitatge entre 
mitgeres 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en substitució de teules en la vessant nord de la coberta 
de l'habitatge entre mitgeres. 
 
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 substitució de teules en la vessant nord de 
la coberta de l'habitatge entre mitgeres. 
 
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.  

- 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. 

- 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 
2.500,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   2.500,00 € 
o Quota:   2.500,00 € x 2,75 % =  68,75 € 

 
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  2.500,00 € ) =  32,50 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Càlcul de la taxa 

Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic 
amb material de construcció, bastides, tanques i altres instal·lacions anàlogues. 
 
6 m2 x 3 dies x 1,049 €/m2 =    18,88 € 
 

TOTAL: (Impost)  68,75 € + (Taxa)  32,50 € + (Taxa ocupació) 18,88 €   = 120,13 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 58-18 
 
Expedient núm.: 58/18 
Promotor: Panificadora de Vic SA 
Objecte: reforma de bany, instal•lació de parquet i pintar habitatge de planta primera. 
Desmuntar teules de vessant posterior, reparació de goteres, col•locació aïllament 
tèrmic i recol•locar teules 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Panificadora de Vic SA i que consisteix en reforma de bany, instal•lació de parquet i 
pintar habitatge de planta primera. Desmuntar teules de vessant posterior, reparació 
de goteres, col•locació aïllament tèrmic i recol•locar teules. 
 
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 Panificadora 
de Vic SA per a l’execució de les obres consistents en reforma de bany, instal•lació de 
parquet i pintar habitatge de planta primera. Desmuntar teules de vessant posterior, 
reparació de goteres, col•locació aïllament tèrmic i recol•locar teules, situades a carrer 
Núria, 12, 1r., d’aquest municipi. 
 
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. 

- 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 
14.500,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 14.500,00 € 
o Quota:  14.500,00 € x 2,75 % =  398,75 € 

 
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 14.500,00 € ) =  44,50 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  398,75 €  + (Taxa)  44,50 €   =  443,25 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 59-18 
 
Expedient núm.: 59/18  
Objecte: revestir paret interior de la tanca amb pedra 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en revestir paret interior de la tanca amb pedra. 
 



 
 

 
 

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 revestir paret interior de la tanca amb 
pedra. 
 
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. 

- 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 
1.500,00  € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  1.500,00 € 
o Quota:  1.500,00 € x  2,75 % = 41,25 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 € ) =  31,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  41,25  €  + (Taxa)  31,50 €   =  72,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 60-18 
 
Expedient núm.: 60/18  
Objecte: desnivell per entrar al garatge (vorera) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en desnivell per entrar al garatge (vorera). 
 
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 desnivell per entrar al garatge (vorera). 



 
 

 
 

 
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. 



 
 

 
 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 150,00 
€ i no es considera adequat. L’import considerat és de 250,00 €. 

 
o Base imposable :  250,00 € 
o Quota:   250,00  € x  2,75 % =  6,87 € 

 
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  250,00 € ) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  6,87 €  + (Taxa)  30,25 €   = 37,12 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 61-18 
 
Expedient núm.:  61/18 
Emplaçament: carrer Ramon Llull, 13 
Visat: 
Promotor:  Fremar Patrimonial SA 
Redactor projecte:  
Objecte: substituir mobles de la cuina i rajoles de les parets per marbre 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Fremar 
Patrimonial SA i que consisteix en substituir mobles de la cuina i rajoles de les parets 
per marbre. 
 
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 Fremar 
Patrimonial SA per a l’execució de les obres consistents en substituir mobles de la 
cuina i rajoles de les parets per marbre, situades a carrer Ramon Llull, 13, d’aquest 
municipi. 



 
 

 
 

 
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 
8.500,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   8.500,00 € 
o Quota:   8.500,00 € x 2,75 % =  233,75€ 

 
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 8.500,00 € ) =  38,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  233,75 €  + (Taxa)  38,50 €   =   272,25 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 62-18 
 
Expedient núm.: 62/18  
Objecte: construcció d'una piscina prefabricada de polièster 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'una piscina prefabricada de polièster. 
 
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'una piscina prefabricada de 
polièster. 
 
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: 
 

- Abans de l’inici dels treballs, cal aportar un document que justifiqui la titulació 
del tècnic signant del projecte i l’assumeix dels treballs.  

- 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. 

- Segons la documentació aportada les terres de l’excavació i les runes es 
reciclaran per anivellar el propi terreny. En altre cas s’ha de fer la correcta 
gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya.  



 
 

 
 

- 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. 

- La piscina i maquinària de depuració no pot excedir de la rasant natural del 
terreny.  

- 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.  

 
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 
9.500,00 € i es considera adequat, ja que és superior al que determina l’ordenança 
fiscal.  

Superfície construïda piscina : 13,52 m2   
 

o Base imposable :   9.500,00 € 
o Quota:  9.500,00 € x  2,75 % =  261.25 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 9.500,00 € ) =  39,50 € 

  

TOTAL: (Impost)  261,25 €  + (Taxa)  39,50 € =  300,75 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- SOL·LICITUD DESIGNACIÓ DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), que serà d’aplicació a partir del 25 de 
maig de 2018, estableix diverses mesures de responsabilitat activa per a les 
organitzacions, entre les quals destaca la de designar un delegat de protecció de 
dades (DPD). 
 
L’article 37.1 a) de l’RGPD estableix l’obligatorietat de designar un delegat de 
protecció de dades sempre que el tractament de dades el realitzi una autoritat o 
organisme públic i es permet que es pugui designar un únic delegat de protecció de 
dades per a diverses autoritats o organismes, tenint en compte la seva estructura 
organitzativa i tamany. 



 
 

 
 

 
Dins de les competències de prestació d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als ens locals de la demarcació, la Diputació de Barcelona assumeix la figura 
de delegat de protecció de dades (DPD) per als municipis de fins a 20.000 habitants, 
organismes dependents i EMD que ho sol·licitin. 
 
Com que aquest ens local no disposa dels mitjans necessaris per designar un delegat 
de protecció de dades, adequadament els seus interessos, es considera oportú 
sol·licitar l’assumpció de la figura del delegat de protecció de dades (DPD) per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’assumpció de la figura de delegat de protecció de dades (DPD) de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per part de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per a tramitar la sol·licitud. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- DELEGACIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS DEL 
FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 
de febrer de 2017, per delegació de la Presidència, va aprovar la concessió del fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per un import de 10.926,63 €. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 
de febrer de 2018, per delegació de la Presidència, va aprovar la concessió del fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019, a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per un import de 10.884,51 €. 
 
Tenint en compte que el recurs consisteix en suport econòmic per al finançament de la 
prestació dels serveis socials bàsics i per al desenvolupament de programes socials. 
 
Tenint en compte que la gestió dels serveis socials de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta es duu a terme per part del Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
 
Vist el que disposa l’article 15 del règim regulador del Programa complementari per a 
la garantia del benestar social, que estableix la possibilitat que l’Ajuntament encarregui 
l’execució de les actuacions a altres ens locals que tenen la condició de destinataris 
del Pla “Xarxa de Governs Locals” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Encarregar al Consorci d’Osona de Serveis Socials l’execució de les 
actuacions del Programa complementari per a la garantia del benestar social 
corresponents als exercicis 2017 i 2018 atorgats a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials i a la 
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- PRORROGA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA SERVEIS 
COMUNICACIONS LOCALRET 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2017 en que es va 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions per als ens locals de la demarcació de 
Barcelona impulsada per la Diputació i el Consorci Localret. 
 
Vist que l’adhesió es va fer pels lots 1 – Veu i dades en ubicació fixa- i 2 – 
Telecomunicacions mòbils de veu i dades – i per un import total de 15.500€. 
 
Vist que en data 26 d’abril, la Presidència del Consorci Localret va enviar als 
responsables dels ens adherits a la contractació centralitzada una comunicació 
informant del recurs especial en matèria de contractació interposat per l’operador 
VODAFONE ESPAÑA, SAU davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 
(TCCSP), contra l’anunci de licitació, els plecs de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte de “Serveis de 
telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, Consorci 
Localret, ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals adherits al procés de 
contractació agregada de la demarcació de Barcelona”. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat que el Consorci Localret ha disposat la continuïtat en 
la prestació del servei fins que el/s nou/s adjudicatari/s, que resultin del nou 
procediment de contractació, finalitzin la seva implantació definitiva. 
 
Segon: Notificar aquest acord al Consorci Localret. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
15.1.- CAMP TORTÍ 2018 
 
S’exposa que l’edició d’aquest any del Camp Tortí començarà el 2 de juliol de 2018 i 
tindrà una durada de dues setmanes. Així mateix, el Camp Tortí es divideix en dues 
setmanes de les quals la primera es basa en activitats de millora d’espais del municipi 
amb el suport de la brigada i la segona d’activitats de caràcter lúdic. Dins de les 
activitats de millora d’espais s’inclou la col·laboració en la construcció el jardí 



 
 

 
 

terapèutic i, si el nombre de participants ho permet, una segona activitat de millora del 
Parc de les Set Fonts. Finalment, s’informa que el preu de les inscripcions al Camp 
Tortí d’aquest any és de 80€ per inscripció. 
 
Gestiona el tema la regidoria de joventut. 
 
 
15.2.- IMATGE CORPORATIVA EQUIPAMENTS 
 
Cada regidoria donarà la respectiva conformitat a la proposta de senyalització dels 
equipaments sobre els quals recauen les seves competències abans d’acabar el mes 
de juny. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’hisenda i noves tecnologies. 
 
15.3.- ORGANITZACIÓ SERVEI MANTENIMENT 
 
Organització setmanal del servei de l’àrea de manteniment: el dilluns es passaran les 
tasques al cap de l’àrea. 
 
Gestiona el tema la regidoria de serveis. 
 
16.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es posa de manifest que s‘ha detectat un circuit de trial il·legal a la zona de la Font del 
Ferro pel qual s’ha de procedir a informar-ne al Consorci de l’Espai Natural de les 
Guilleries - Savassona com a òrgan gestor de la zona i que vetlla pel compliment de la 
legislació vigent i la seva preservació, per tal de prendre les mesures que 
corresponguin. 
Gestiona el tema la regidoria de medi ambient 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
 
 
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, 


