
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000008  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 20 d´abril de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 20:00 hores 
Lloc: Telemàtica  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 7-20 
4.- LLICENCIA OBRES 9-20 
5.- LLICENCIA OBRES 94-19 
6.- LLICENCIA OBRES 15-20 
7.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO NUM 3 DE LES OBRES DEL PARC DE LES SET 
FONTS LOT DE JARDINERIA 
8.- DECLARACIO RESPONSABLE PERRUQUERIA  
9.- DENEGACIÓ ROMPUDA FORESTAL JORDI RIBAS 
10.- DENEGACIO LLICENCIA OBERTURA ACTIVITAT DE BED&BREAKFAST 
11.- COPA CATALANA JUNIOR CLUB CICLISTA CALMA 
12.- MESURES SOCIALS, ECONÒMIQUES I SANITÀRIES COVID'19 
12.1.- SUPORT A LA GENT GRAN 
12.2.- CAMPANYA CONTRA LA BRETXA DIGITAL 
12.3.- MATERIAL SANITARI DE PROTECCIÓ 
13.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió extraordinària de la 
Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 



 
 

 
 

2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 8/2020 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data 

registre 
Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2020/473 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 1347 39,09 

01/04/2020 
AOC:80055683 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / 
IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE 

31/03/2020 

  F/2020/474 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 944 158,81 

01/04/2020 
AOC:80086712 IMPRESSORA OKI B412DN / LEY PROTECCION INTELECTUAL 
(brigada) 

12/03/2020 

  F/2020/475 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 945 75,99 

01/04/2020 AOC:80086948 TONER COKI B412 (impressora brigada) 12/03/2020 

  F/2020/476 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 960 41,50 

01/04/2020 
AOC:80087912 INSTAL.LACIÓ OKIB412 (SAT) / CABLE XARXA per impressora 
brigada 

13/03/2020 

  F/2020/477 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 008 168,00 

01/04/2020 AOC:80077896 Classes anglès Patuleia Març 31/03/2020 

  F/2020/478 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300218109 97,14 

01/04/2020 
AOC:80089209 CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / PUERTA / 
PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA QUADR 

01/04/2020 

  F/2020/479 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300219369 514,81 

01/04/2020 
AOC:80089212 CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A CONFIRMAR 
/ PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA QUA 

01/04/2020 

  F/2020/480 B66706870 DIVIK COMUNICACIÓ I MARQUETING SLU 1 8 786,50 

01/04/2020 
AOC:80102720 A l'atenció del Sr. Marc Vilarrassa.  PREPARACIÓ PLA D'ACCIÓ 
COMUNICACIÓ FIRA TUPÍ 2020: - Reunions prepara 

30/03/2020 

  F/2020/481 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092222146 38,41 

01/04/2020 
AOC:80097629 ENSALADILLA 2X2,5  / JUDIA PERONA NAC. 2X2.5  / SOPA DE 
PESCADORES 1X3  / DESPESES DE PORTS (V)(759013) 

31/03/2020 

  F/2020/482 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 20 37 17,87 

01/04/2020 AOC:80100604 PA PATULEIA / PA PATULEIA 31/03/2020 

  F/2020/483 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 200631 377,16 

02/04/2020 
AOC:80131960 lloguer contenidor  / lloguer adaptació caixa / hores servei recollida / 
el.liminació residus verds 

30/03/2020 

  F/2020/484 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000104 2.207,67 

02/04/2020 
AOC:80153279 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció 
i producció d'aigua calenta sanitària 

31/03/2020 

  F/2020/485 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 
A 2020/A 
17110 

25,26 

02/04/2020 AOC:80157028 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 31/03/2020 

  F/2020/486 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 
Emit- 
2000360 

962,62 

03/04/2020 
AOC:80236466 Hores-Material ( Serveis manteniment + altres hores + material vari 
) 

31/03/2020 

  F/2020/487 B60704012 RÈTOLS C3 SL 

 

A 2000109 75,02 



 
 

 
 

03/04/2020 AOC:80262665 ADH.  APLEC CARAMELLAIRE 2020 20/03/2020 

  F/2020/488 339XXXXXG JOSEP RODRIGUEZ MORERA 52 272,67 

03/04/2020 
AOC:80243123 03/03/20 Assaig Teatre (Saló catalunya) - Serveis Tècnics - / 05/03 
Assaig Teatre (21:00 - 23:30) / 06/03 A 

31/03/2020 

  F/2020/492 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-80 200,01 

06/04/2020 
AOC:80328461 PREMI A LA MILLOR CARROSSA / llom duroc / pit de pollastre / 
panxeta duroc / botifarra crua / salsitxes de 

06/04/2020 

  F/2020/493 U67273987 
GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA 
UTE 

S 2020/S/473 261,80 

06/04/2020 
AOC:80350767 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 
S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/3952  MANTENIMENT NEGRE 

31/03/2020 

  F/2020/496 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 31/2 721,16 

07/04/2020 AOC:80398567 10 pneumatics per senyals ,10 barbacoas (reforçar) 07/04/2020 

  F/2020/497 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-034680 348,31 

07/04/2020 
AOC:80405407 Servei Teleassistencia Domiciliaria Març  2020 ( Servei 
Teleassistencia Domiciliaria Març 2020 ) 

31/03/2020 

  F/2020/499 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0057538 12,10 

07/04/2020 
AOC:80432489 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de 

Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone - 
01/04/2020 

  F/2020/501 A58281262 M. BOADA SA 

 

83262 1.135,10 

09/04/2020 
AOC:80509340 MÀ D'OBRA TÈCNIC EN SISTEMES / MÀ D'OBRA TÈCNIC 
ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( LA PATULEIA - Comprovació con 

31/03/2020 

  F/2020/502 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF0000291 134,81 

09/04/2020 AOC:80493580 0489 FHP- S/PLOMO 95 / CUPON MI BP 31/03/2020 

  F/2020/503 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3636 154,00 

09/04/2020 
AOC:80487971 08/03/20 Rams de flors "dia de la dona" / 26/02/20 Coixí de flors de 
codolències per Josep Fité - Text cint 

31/03/2020 

  F/2020/504 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 20028162 15,46 

09/04/2020 
AOC:80536601 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR 
Anterior BN= 281509 ; Actual BN= 282794 Ubicación: PÇA. M 

08/04/2020 

  F/2020/506 770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 24 1.286,83 

11/04/2020 
AOC:80559760 ALBARA 8/20 PATULEIA / ALBARA 9/20 PATULEIA / ALBARA 
10/20 PATULEIA / ALBARA 11/20 PATULEIA / ALBARA 12/20 

31/03/2020 

  F/2020/507 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2020010000
2040 

1.051,50 

14/04/2020 
AOC:80618891 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS GRAN / PANOT 
20X20X2.5 6 PASTILLES GRIS / PAL-LETS NORM / SANT 

30/03/2020 

  F/2020/516 339XXXXX TERESA MANZANO EGUIARES 
2020 
S20200712 

17,85 

14/04/2020 AOC:80601287 libra cat adult 1,5kg 08/04/2020 

  F/2020/517 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200141 2.870,68 

14/04/2020 AOC:80523474 Revista Vilatorta Pasqua 80 pag. 09/04/2020 

  F/2020/520 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 
F2020Y0090
12 

477,90 

15/04/2020 
AOC:80690251 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / Connexió 
Professional Ajuntament / 1/4/2020 - 30/4/2020) / Quot 

01/04/2020 

  F/2020/660 B25814815 MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA S.L. 20 200348 363,00 

17/04/2020 
AOC:80734629 Publireportatge a la revista TURISME CATALUNYA del mes d'Abril 
2020 ( nº 64 ) 

01/04/2020 

  F/2020/661 339XXXXXG 
MARC PUJOL SURIÑACH -TELSTAR 
ELECTRONICA- 

029626 13,14 

17/04/2020 AOC:80865823 --  alb. 115874  //  06-03-2020 / CO 0651 5 / CO 2539 / * 31/03/2020 

  F/2020/662 A08619835 ISERN S.A.U. 

 

8948 4,90 

17/04/2020 AOC:80870336 LLAPIS DE MEMORIA 16GB TOSHIBA 17/04/2020 

  F/2020/663 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS 
FRO2020092
8978 

69,04 

07/04/2020 SEGELLSL MES DE MARÇ 31/03/2020 

  F/2020/664 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/168 270,64 

07/04/2020 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS, FEBRER 29/02/2020 

  F/2020/665 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/95 240,98 

07/04/2020 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS, GENER 06/02/2020 

  F/2020/666 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO 
A185486/202
0 

139,30 



 
 

 
 

09/04/2020 GEL DESINFECTANT MANS 23/03/2020 

  F/2020/667 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO 
A185453/202
0 

59,70 

09/04/2020 GEL DESINFECTANT MANS 23/03/2020 

  F/2020/668 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO 
N000205/202
0 

56,85 

09/04/2020 GEL HIDROALCOHOLIC 18/03/2020 

  F/2020/669 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/221 143,59 

14/04/2020 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS, MARÇ 14/04/2020 

   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 7-20 
 
Expedient núm.:  7/20 
Objecte: treure arrebossat actual i deixar pedra vista rejuntada  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure arrebossat actual i deixar pedra vista rejuntada.  
 
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 treure arrebossat actual i deixar pedra vista 
rejuntada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic. Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes 
mostres a la façana per tal de que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vist-i-
plau. Així mateix caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les 
obertures, les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 
En l’article 98 de la normativa del POUM, Zona Conjunts històrics, en l’apartat 
façanes: respecte els materials, es recomanen els següents: pedra natural de 

la zona (entre d’altres) 
Totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé estucades, llevat 
d’aquelles que han de mantenir el tipus de paredat com a acabat exterior. 

- 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. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 14,00 ml x 1,50 ml x 45 €/m2 
= 945,00 €. 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 
8.540,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  8.540,00 € 
o Quota:   8.540,00 € x  3,00 % =  256,20 € 

 
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 8.540,00 €) =  38,54 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 10,00 m2 x 15 
dies = 157,35 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la f itxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  256,20 € + (Taxa)  38,54 € + (Taxa ocupació) 157,35 €  = 452,09 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 9-20 

 
Expedient núm.:  9/20  
Objecte: arranjament de la coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en arranjament de la coberta.  
 
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 arranjament de la coberta. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 4 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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: 
 

- Es donarà compliment a l’article 217 sobre Criteris d’intervenció general i a 
l’article 225. Nivell C: Béns i conjunts protegits urbanísticament (BPU). 

- 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. 

- 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 
8.279,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 14.364,00 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

 
Superfície construïda de la intervenció : 40,00 m2 

40,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,70(Ct) x 1,00(Cu)= 14.364,00 € 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu Beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 1.a) diu: Es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les obres 
de rehabilitació exterior de les edificacions que en el POUM estiguin .../... estiguin catalogats com 
a BPU. 
 

o Base imposable : 14.364,00 € 
o Quota:  14.364,00 € x 3,00 % =  430,92 € 
o Quota, aplicant el 50% de bonificació: 215,46 € 

 
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 14.364,00 €) =  44,35 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  215,46 € + (Taxa)  44,35 €   = 259,81 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5.0.- LLICENCIA OBRES 94-19 
 
Expedient núm.:  94/19 
Emplaçament:  La Coma 
Promotor:  QHEB 2011 SL 
Redactor projecte: Agroxarxa SLU 
Objecte: enderroc d'una nau existent i instal•lació de dues naus prefabricades per a la 
cria de pollastres d'engreix ecològics  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  QHEB 
2011 SL i que consisteix en enderroc d'una nau existent i instal•lació de dues naus 
prefabricades per a la cria de pollastres d'engreix ecològics.  
 
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 QHEB 2011 
SL per a l’execució de les obres consistents en enderroc d'una nau existent i 
instal•lació de dues naus prefabricades per a la cria de pollastres d'engreix ecològics, 
situades a La Coma, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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 que modifica el projecte 
presentat a requeriment de l’Ajuntament: 
- Documentació entrada el dia 19 de desembre de 2019, amb ID registre 

E/000237-2019 per la qual es modifica el projecte bàsic a requeriment de 
l’Ajuntament. S’aporta Annex amb justificació del compliment de la 
normativa urbanística el certificat d’acceptació de residus. 

- Documentació entrada el dia 5 de febrer de 2020, amb ID registre 
E2020000371 per la s’adjunta una carta de compromís per la gestió del 
residus d’amiant i documentació annexa al projecte. 

- Documentació entrada el dia 16 de març de 2020, amb ID registre 
E2020000956 per la s’adjunta el certificat d’acceptació de residus especials; 
d’amiant. 
 

- El projecte defineix la construcció de dues naus de 160m2 cada una per “poder 
exercir de manera més eficient l’activitat de cria de pollastres i gall d’indi 
ecològics que hi ha autoritzada.” I especifica explícitament que la capacitat 
plantejada és inferior a la capacitat autoritzada en la comunicació ambiental 
que empara l’activitat actual en el full de dades del LER i en el PGDR. 
Es tracta de dues naus de 10,00 m x 16,00m (superfície de 160m2), de secció 
semicircular amb una alçada màxima de 4,00m. El tancament és de lona 
plastificada. Aquestes naus seran mòbils per permetre netejar els sòl de les 
naus de les dejeccions generades.  
 
Tot i que es tracti de naus mòbils, urbanísticament es consideren edificacions. 
En cas de moure alguna de les naus, aquesta haurà de quedar situada dins 
l’àmbit delimitat com a zona ZAR. 
 

- Previ a la construcció de les dues naus, el femer i les tanques objectes de la 
present sol·licitud de llicència, a més d’enderrocar la nau descrita en el projecte 
també es desmuntaran la resta d’edificacions existents a la finca. 
 

- El projecte s’adequa a la normativa del POUM referent a les instal·lacions agro-
pecuàries, que es regulen en els articles 182 al 188 de la normativa i que es 
descriuen i el redactor del projecte justifica en el document d’Annex presentat. 
 



 
 

 
 

El POUM no regula els materials d’acabats exteriors de les construccions 
ramaderes; només de les agrícoles (art 186.7). En aquest sentit, s’està 
redactant una Modificació Puntual del POUM per millorar la regulació de 
diferents aspectes del SNU poc definits pel POUM actual. 
 
El DL, de 3 d’agost, el Text refós de la Llei d’urbanisme, en l’article 51 
Directrius per a llicències d’edificació en sòl no urbanitzable. Els materials, els 
sistemes constructius, el volum i la tipologia aparent de les noves edificacions 
en snu han d’ésser els propis de l’àmbit territorial on siguin emplaçats. El 
planejament territorial i el planejament urbanístic han d’establir els criteris o les 
condicions necessaris per fer efectiva aquesta directriu. 
 
Tant el projecte presentat com la documentació annexa de justificació del 
compliment normatiu del POUM, pel que fa acabats exteriors diu: 
Punt 2.2. Sistema envolupant: la coberta serà de lona plastificada. Els acabats 
exteriors de la nau seran semblant a d’altres naus ramaderes de la zona, i el 
conjunt tindrà una homogeneïtat constructiva per tal que l’impacte visual sigui el 
més petit possible. 
Punt 1.6.5. condicionants municipal: “es respecten els paràmetres 
urbanístics.../... les noves naus se situen en un emplaçament molt poc exposat 
visualment, pel seu tamany, alçada, cromatisme i arbres de l’entorn.” 
Punt 1.6.7. Mesures correctores: “els acabats exteriors són respectuosos amb 
el paisatge i el cromatisme de la coberta serà de color verd fosc.” 

 
El present projecte preveu la construcció de dues naus d’estructura metàl·lica i 
tancament sermi-circular de lona amb l’objectiu d’aconseguir un edifici tant 
lleuger com es pugui per acomplir amb el correcta funcionament de l’explotació 
ramadera que s’hi desenvoluparà i que implica que aquestes construccions 
siguin mòbils.  
Per tant, les característiques constructives de les naus, atenent a la seva 
finalitat, són incompatibles amb els materials tradicionalment utilitzats en 
l’entorn rural que es preveu a nivell genèric per les construccions en SNU. 
 
Es considera doncs que els acabats exteriors dels edificis són els idonis per el 
seu correcte funcionament, però que caldrà prendre mesures oportunes per tal 
d'integrar acuradament aquests materials d’acabat (amb especial atenció a 
l'acabat cromàtic) que hauran de ser coherents amb el l'entorn rural amb 
l’objectiu de garantir el mínim impacte visual i la màxima integració paisatgística 
amb l’entorn. 
També cal garantir l’execució de les mesures correctores descrites en l’article 
186.4 del a normativa del POUM i enumerades a continuació: 

 
Caldrà donar compliment a l’article 186.4 Condicions de l’emplaçament: es 
mantindrà lliure de construccions una faixa perimetral que serà objecte d’algun 
dels tractaments següents: 
a. Plantació d’una doble filera d’arbres separats per distàncies inferiors a 8m. 

S’acceptaran altres formes de disposició de l’arbrat sempre que impliquin la 
plantació d’un nombre equivalent d’exemplars i resultin paisatgísticament 
més adequades. 

b. Construcció d’una tanca perimetral tal i com especifica l’art 173 del POUM. 
Per corregir l’impacte paisatgístic de les construccions agro-pecuàries 
caldrà recórrer a la plantació d’arbrat previst en l’apartat anterior. 



 
 

 
 

c. Aquesta condició podrà dispensar-se quan la naturalesa de l’entorn 
justifiqui l’adopció d’altres alternatives amb idèntica finalitat o quan les 
característiques concretes del projecte ho facin necessari. 

 
- 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. 

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

- La tanca s’adequarà a la normativa del POUM en l’article 173: 
 
“Article  173. Tanques 
1. Els tancats que es puguin disposar en les partions de les finques es construiran de 

forma que no agredeixin el medi rural on s’emplacen ni barrin el pas als camins 
existents. 

2. Només s’admetran els tancats de les finques amb elements vegetals, matolls, 
estaques, tanques de fusta tractada amb autoclau amb tres travessers com a màxim,  
filats o similars. Les tanques o les seves parts, formades per filats o altres tipus 
d’elements metàl·lics, hauran de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter 
rural de l’espai. 

3. En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les 
característiques pròpies de les tanques urbanes. Amb tot això, s’admet un tancat amb 
paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions existents, separat com a 
màxim 10 m. d’aquestes. 

4. No s’admetran el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin 
necessàries per al desenvolupament dels usos agraris. 

5. L’alçada màxima de les tanques serà de 2,00 m. mesurat des de la cota natural del 
terreny. 

6. Les tanques preveuran les obertures que siguin necessàries per garantir el pas per a 
la fauna autòctona, llevat de les tanques de petits recintes, la funcionalitat dels quals 
hi sigui incompatible. 

7. El que estableixen els punts anteriors s'entén sense perjudici de les facultats que 
atorga als propietaris l’article 388 del Codi Civil.” 

 

Referent a la tanca, configuració i àmbit d’implantació, es demanarà informe al 
DARP en relació al compliment del D40/2014 i les mesures de bioseguretat 
corresponents. 

 
- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 

l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 

- Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’ha presentat davant l’ajuntament, 
juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació 
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta 
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de 
constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 
L’enderroc inclou la retirada d’una coberta de fibrociment. S’ha adjuntat un 
document tècnic específic de retirada de les plaques de fibrociment i una carta 



 
 

 
 

de compromís annexa a un certificat d’un gestor autoritzat per depositar les 
plaques. 

 
- Tal i com estableix l’article 57.e) del D64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les sol·licituds 
de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable, s’han de presentar amb la 
documentació que detalla l’article. No s’adjunta l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística, perquè tal i com descriu el redactor del projecte Lluís Ubach Mas, 
el sostre edificat de la finca no supera els llindars que estableix la normativa del 
poum i la LUC.  

 
- Tal i com estableix l’article 58 del D64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les llicències per 
implantar obres pròpies d’una activitat ramadera o ampliar les existents, l’òrgan 
municipal establirà un període d’informació pública de vint dies. 
 

- Tal i com estableix l’article 59 del D64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per tractar-se de la 
implantació d’obres pròpies d’una activitat ramadera que no superen en conjunt 
els llindars que establerts pel planejament territorial i l’urbanístic o, si no els 
estableix, els següents: 500m2 d’ocupació en planta, 1000m2 de sostre total o 
10m, no està subjecte a l’informe preceptiu de la comissió territorial 
d’urbanisme. 

 
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 
15.627,24 € d’enderroc + 81.422,28 € i no es considera adequat, ja que es inferior al 
que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de (15.627,24 € d’enderroc + 
116.121,60 € ) 131.748,84 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

 
Superfície construïda naus : 320,00 m2 

320,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 0,60(Cu)= 116.121,60 € 

 
o Base imposable:  131.748,84 € 
o Quota:   131.748,84 € x 2,75 % =  3.623,08 € 

 
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  131.748,84 € ) =  161,75 € 
 

TOTAL: (Impost)  3.623,08 € + (Taxa)  161,75 €  = 3.784,83 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 15-20 
 
Expedient núm.:  15/20 
Objecte: reparació paviment entrada casa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reparació paviment entrada casa.  
 
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 reparació paviment entrada casa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

- 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, regu ladora 
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 300,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  300,00 € 
o Quota:  300,00 € x  3,00 % =  9,00 € 

 
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  300,00 €) =  30,30 € 
 

 

TOTAL: (Impost)  9,00 € + (Taxa)  30,30 €  = 39,30 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO NUM 3 DE LES OBRES DEL PARC DE 
LES SET FONTS LOT DE JARDINERIA 
 
Vista la certificació núm. 3 del lot 2 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Drim Medi Ambient, SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, 
que és d’un import de 11.652,16 € més 2.446,95 € en concepte d’IVA. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 del lot 2 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
14.099,11 € IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista, Drim Medi Ambient 
SL. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- DECLARACIO RESPONSABLE PERRUQUERIA  

 
Vista la sol·licitud presentada per la interessada, per la qual presenta una declaració 
responsable d’activitat econòmica innòcua (annex I) destinada a perruqueria, situada 
al carrer Compositor Ramon Victori, núm. 10, pb, porta 3 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
es dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que la interessada exerceix l’activitat de perruqueria al carrer Compositor Ramon 
Victori, núm. 10, planta baixa, porta 3 d’aquest municipi, en virtut de la declaració 
responsable presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- DENEGACIÓ ROMPUDA FORESTAL JORDI RIBAS 
 
Vista la instància presentada pel representant de l’interessat, en data 21 de juny de 
2018, registrada d’entrada amb el núm. E2018002338, sol·licitant autorització per fer 
una rompuda de terreny forestal. 

 
Vist l’informe desfavorable de data 3 d’abril de 2020, emès per l’enginyer municipal. 
 
Vist l’informe desfavorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per la incompatibilitat del terreny amb la 
implantació d’un cultiu, entre d’altres raonaments.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Denegar a l’interessat, la sol·licitud de rompuda de terreny forestal. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- DENEGACIO LLICENCIA OBERTURA ACTIVITAT DE BED&BREAKFAST 

 
Aquest tema queda sobre la taula a petició queda sobre la taula a petició de la 
regidoria d’urbanisme perquè així hi ha fet constar a la Comissió d’Estudi i Seguiment. 
 
 



 
 

 
 

11.0.- COPA CATALANA JUNIOR CLUB CICLISTA CALMA 
 

Vist l’escrit del representant del Club Ciclista Calma de Sant Julià de Vilatorta amb NIF 
G59425447, sol·licitant autorització de pas per l’activitat “Copa Catalana Júniors” 
prevista pel dia 6 de juny de 2020 al matí, així com també per les curses “Copa 
Catalunya Infantils” i “Copa Catalana Cadets” que es realitzaran el mateix dia 6 de juny 
a partir de les 16h al polígon de la Quintana, oferint un circuït que no interfereix a la 
circulació.  
 
Tenint en compte que sol·liciten poder realitzar la sortida i l’arribada de l’activitat del 
matí al carrer Núria, tal i com s’ha fet en edicions anteriors, entre les 9h i les 13h. 
 
Considerant que l’organització és conscient que la realització de la cursa estarà 
condicionada per la situació de l’epidèmia de la COVID19, però que tenen 
l’obligatorietat de presentar la documentació a la Federació Catalana del Ciclisme i al 
Servei Català de Trànsit amb 45 dies d’antelació. 
 
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 Ciclista Calma pel desenvolupament de l’activitat “Copa Catalana Júniors”, “Copa 
Catalunya Infantils” i “Copa Catalana Cadets” el dia 6 de juny de 2020. 
 
Segon. Autoritzar el Club Ciclista Calma a realitzar la sortida i l’arribada de l’activitat 
“Copa Catalana Júniors” al carrer Núria entre les 9h i les 13h del matí del dia 6 de juny 
de 2020.  
 
Tercer. Concedir l’autorització al Club Ciclista Calma per poder portar a terme les 
activitats “Copa Catalunya Infantils” i “Copa Catalana Cadets” al polígon de la 
Quintana durant la tarda a partir de les 16h del dia 6 de juny de 2020.  
 
Quart. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions 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 de tots els residus 
directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 
gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

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

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

 L’organització haurà 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) 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 



 
 

 
 

 
Cinquè. 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 el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Sisè. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Setè. Condicionar la present resolució a la finalització de l’estat d’alarma i al 
compliment de les mesures de seguretat decretades així com totes aquelles que 
corresponguin per fer front a la situació d’epidèmia de la COVID-19. 
 
Vuitè.- Notificar la present resolució al Club Ciclista Calma.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- MESURES SOCIALS, ECONÒMIQUES I SANITÀRIES COVID'19 
 
12.1.- SUPORT A LA GENT GRAN 
En aquest punt es tracten les diferents mesures que des de l’àrea d’atenció a les 
persones s’estan treballant en el vigent estat d’alarma: 
- Seguiment usuaris de l’Espai Activa’t. Organització i operativa de subministrament 

d’aliments i medicaments. 
- Seguiment de les persones grans que viuen soles a través de trucades periòdiques 

per part del personal del Consorci de Serveis Socials de la comarca d’Osona. 
- Tractament per part dels serveis socials de les problemàtiques econòmiques per a 

fer front als lloguers per part de famílies vulnerables. 
- Tractament per part dels serveis socials de suport a famílies amb infants que els 

progenitors treballen.  
 
12.2.- CAMPANYA CONTRA LA BRETXA DIGITAL 
 
Des de la regidoria d’educació es treballa perquè no hi hagi cap alumne sense poder 
estudiar des de casa. Si no es disposa de connexió a internet se’ls facilita el treball en 
dossiers en format paper, si no disposen d’ordinador se’ls ha deixat un equip de 
l’oficina del Punt Jove, que en cas de resultar insuficients l’Ajuntament planificaria un 
contracte de subministrament per a la seva adquisició. També es treballen alternatives 
a famílies amb nens/es que puguin tenir altres problemàtiques per continuar el curs 
escolar des de casa. 
 
Pel que fa als/ a les estudiants de l’escola de música, i d’acord amb l’EMVIC, s’aplicarà 
una reducció del 15% en la quota, que serà assumida per l’Administració. 
 
12.3.- MATERIAL SANITARI DE PROTECCIÓ 
 
Des de la farmàcia del municipi s’ha fet una donació de mascaretes FFP2, que 
gestionarà, tal com s’ha fet amb el material rebut de la Diputació de Barcelona i d’altre 
adquirit per l’Ajuntament, el regidor Joan Ramon Santisteve amb coordinació amb la 



 
 

 
 

regidora responsable de l’àrea d’atenció a les persones, Cristina Suñén i la regidora de 
sanitat, Divina Costa. 
 
13.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
Diada de Sant Jordi: Organització de la “Tertúlia amb poetes vilatortins” amb la 
participació dels poetes Ton Carrera, Francesc Orenes, Ramon Boixeda i la poetessa 
Noemí Morral. La tertúlia es farà el divendres  a les 7 de la tarda i es podrà seguir a 
través del canal Youtube. 
 
Trobada amb el Consell d’infants per videoconferència amb la participació de l’alcalde i 
de la regidora d’educació.  
 
 
 
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. 
 


