
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000017  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 d´octubre de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 17/2021 04102021 
3.- AUTORITZACIO DE PAS PONICAT RAID 2021 
4.- CONVOCATÒRIA AJUTS COWORKING 2022 
5.- PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ SOC CONVOCATÒRIA 2021 
6.- LLICENCIA D'OBRES 69-19 
7.- LLICENCIA OBRES 109-20 
8.- LLICENCIA OBRES 100-21 
9.- LLICENCIA OBRES 135-21 
9.1.- LLICENCIA OBRES 136-21 
9.2.- LLICENCIA OBRES 142-21 
10.- LLICÈNCIA 1A. OCUPACIÓ C. ALTARRIBA, 15 B 
11.- COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'ACTIVITAT DE BAR 
12.- AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ CIRC AMAZONA 
13.- CONVENI DE COL·LABORACIO AMB L'ESCORIAL DE VIC PER A LA FORMACIO 
DUAL 
14.- ALTRES INFORMACIONS 
15.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
16.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació de l’acta de la darrera sessió ordinària 
de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
Per unanimitat de tots els membres, s’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 17/2021 04102021 
 
  La següent relació de despeses 17/2021 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 seva necessitat.  
 
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/2021/1816 478XXXXX  A21M09F06 1.089,00 

20/09/2021 
AOC:108432968 Havanerus al Saló Catalunya, festa Gent Gran, 18 de 
setembre 2021 

20/09/2021 
  

F/2021/1817 B63042501 
CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS 
SL 

2021/D3/000439 85,90 

21/09/2021 
AOC:108510361 6 CARN / 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL 
SENSE GLUTEN 

21/09/2021 
  

F/2021/1818 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 21015323 1.228,75 

22/09/2021 AOC:108577249 Gasoil Automoció 21/09/2021   

F/2021/1819 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 344 130,29 

22/09/2021 
AOC:108537798 REF: CAP AMBULATORI- material servit brigada- 
celer panell 60x60 40w 4000k 220v / TASSA RECICLATGE 
ECORAEE 

21/09/2021 
  

F/2021/1821 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 2651 79,18 

22/09/2021 AOC:108544591 LW301XLBK / LW301XLCO 21/09/2021   

F/2021/1822 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-256 66,79 

22/09/2021 
AOC:108566081 ous mitja dotzena / burguer meat de vedella / `pit de 
pollastre / bistec extra / pernil cuit cuixa 

22/09/2021 
  

F/2021/1823 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/547 1.282,54 

22/09/2021 
AOC:108540589 JARDINERA RECTANGULAR SUPER GRAN 
(100x40x40cm) / JARDINERA RECTANGULAR GRAN (70x40x40cm) 
/ REF.: VIA PÚBLI 

06/09/2021 
  

F/2021/1825 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A620756 17,48 

23/09/2021 AOC:108645535 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 18M. P-108 22/09/2021   

F/2021/1826 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 65 109,02 

23/09/2021 AOC:108643552 oli 10 40 per maquina 23/09/2021   

F/2021/1827 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL 

A 1167 559,41 

25/09/2021 
AOC:108738696 DESINSECTACIO RUSC DE VESPE ASIATICA 
PATI EXTERIOR PISTA ESCOLA MUNICIPAL BELLPUIG  ALBARA  
41059 DATA 9.9 

15/09/2021 
  

F/2021/1828 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A620979 55,08 

27/09/2021 AOC:108806869 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B 24/09/2021   

F/2021/1829 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A620980 292,57 

27/09/2021 
AOC:108806880 GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. / TOALLITAS 
ECO NATURAL V 2C C-3800 

24/09/2021 
  

F/2021/1830 B67571521 AIR HAOUSE PARK VIC S.L. 019/21 400,50 

27/09/2021 AOC:108807530 9 jul-salt 60' : 11-12h / 9 jul-60': salt 60':12-13h / 22/09/2021   



 
 

 
 

Mitjons antilliscants Boting 

F/2021/1831 B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 3030070135 473,72 

27/09/2021 
AOC:108832247 20.05.2021-RAC1 Loc MAN-FIRA DEL TUPI- AJ. 
SANT JULIA ( 20.05.2021-RAC1 Loc MAN-FIRA DEL TUPI- AJ. SANT 
JU 

31/05/2021 
  

F/2021/1832 B08936643 GODO STRATEGIES S.L.U. 3030070104 36,30 

27/09/2021 
AOC:108832248 19.05.2021-RAC1 Loc MAN-FIRA DEL TUPI- AJ. 
SANT JULIA ( 19.05.2021-RAC1 Loc MAN-FIRA DEL TUPI- AJ. SANT 
JU 

31/05/2021 
  

F/2021/1833 B08885030 JEP.S.L.  1 003825 77,42 

28/09/2021 
AOC:108866163 BOSSA 85x105 BLAVA G-150 145600 25R-10U. / 
BOSSA 70x85 NEGRE G-150 145106 35R-10U. 

28/09/2021 
  

F/2021/1835 B17045618 CHAPER S.L.  13465 430,77 

28/09/2021 
AOC:108879673 Placa de carrer de 400x300x15mm de planxa 
galvanitzada amb contraplaca parcial per anar a paret, pintada i 

24/09/2021 
  

F/2021/1836 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 345 328,28 

29/09/2021 
AOC:108894595 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA CAMP DE 
FUTBOL- KG CABLE CU DESPULLAT TERRA 35 / GRAPA CABLE 
PICA 40 

28/09/2021 
  

F/2021/1843 7709XXXXX  94-A 1.150,08 

29/09/2021 AOC:108897032 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1844 7709XXXXX  95-A 104,75 

29/09/2021 AOC:108897114 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1845 7709XXXXX  96-A 180,99 

29/09/2021 AOC:108897156 Ca l¿Anglada, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1846 7709XXXXX  97-A 1.968,42 

29/09/2021 AOC:108897386 Pavelló esportiu, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1847 7709XXXXX  98-A 60,42 

29/09/2021 
AOC:108897840 Marquesines Autobus, TREBALLS NETEJA 
SETEMBRE 

28/09/2021 
  

F/2021/1848 7709XXXXX  99-A 1.574,67 

29/09/2021 AOC:108898157 Llar D¿Infants, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1849 7709XXXXX  100-A 3.842,74 

29/09/2021 AOC:108898369 Escola pública, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1850 7709XXXXX  101-A 862,50 

29/09/2021 AOC:108898469 Consultori mèdic, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1851 7709XXXXX  102-A 431,12 

29/09/2021 AOC:108898662 Centre de dia, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1852 7709XXXXX  103-A 83,74 

29/09/2021 AOC:108898868 Aula de Cultura, TREBALLS NETEJA SETEMBRE 28/09/2021   

F/2021/1853 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-261 92,74 

29/09/2021 
AOC:108942448 cuixes de pollastre / mandonguilles grans o sopa / 
ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / pit de p 

29/09/2021 
  

F/2021/1854 B17421819 HIPER ESCOLA GIRONA SL 4445 434,84 

29/09/2021 
AOC:108952854 ------ Llar d¿Infants Patuleia / Plastilina Jovi Gran 
Blanca / Plastilina Jovi Gran Groga / Plastilina Jov 

31/08/2021 
  

F/2021/1856 B61118907 PROKIPTON SL  21   7491 199,44 

29/09/2021 
AOC:108988853 TARRINA BLANCA PP.500 CC (PAQ.50 UN) / TAPA 
TARRINA TRAN.PP 250/500/750/1000 (PAQ.50 UN) / ENVAS+TAPA 
FRON 

17/09/2021 
  

F/2021/1857 B61118907 PROKIPTON SL  21   7652 14,02 

29/09/2021 AOC:108988859 ESCOMBRETA W.C. PINYA 23/09/2021   

F/2021/1862 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 615 503,12 

30/09/2021 
AOC:109047542 S20-TACJ-999 - Suplència Punt d'informació ( de 
Sant Julià de Vilatorta durnat el mes de setembre. ) / A20 

30/09/2021 
  

F/2021/1863 7709XXXXX  32 875,20 

30/09/2021 
AOC:109060241 ALBARA 44/21 PATULEIA / ALBARA 45/21 
PATULEIA / ALBARA 46/21 HOMENTAGE VELLESA / ALBARA 47/21 
PATULEIA / A 

30/09/2021 
  

F/2021/1864 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211214922 116,98 



 
 

 
 

30/09/2021 
AOC:108990779 Internet - 6Mb (Plaça del Marquès de la Quadra, 1 
(Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 1000Mb promo 2021 

02/09/2021 
  

F/2021/1865 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 5453 56,20 

30/09/2021 
AOC:108994292 COMMENT|ERICA / EXPOSITOR MURAL ARCHIVO 
2000 DE PARED POLIESTIRENO / REVISTER CEP ISIS PLASTIC 
NEGRE / COM 

24/09/2021 
  

F/2021/1866 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 18,48 

17/09/2021 TOVALLONS PEL CENTRE DE DIA 16/09/2021   

F/2021/1867 B66923657 MAXI CASA  2021025881 38,05 

23/09/2021 CUBELL DE DEIXALLES AMB PEDAL 22/09/2021   

F/2021/1869 4163XXXXX  1 60,00 

29/09/2021 CURS TORN KERAMIK 28/09/2021   

F/2021/1870 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 346 29,65 

30/09/2021 
AOC:109078202 REF: NANA XICA, 13 B4- HORES TREBALL 
OPERARI- descarag wc 

30/09/2021 
  

F/2021/1872 5302XXXXX  A68 56,50 

30/09/2021 REPARAR BICICLETA ELÈCTRICA 27/09/2021   

F/2021/1873 4035XXXXX  21/2021 39,60 

30/09/2021 CÒPIES FOTOGRÀFIQUES 15X20 DE LA FESTA VELLESA 28/09/2021   

F/2021/1874 7709XXXXX  001 000125 104,10 

30/09/2021 
BETRETA VISITA ESCOLAR LLAR D'INFANTS A MAS 
CASABLANCA 

29/09/2021 
  

F/2021/1875 77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 128 100,33 

30/09/2021 
PASSAMÀ DE CORTEN I TREBALL OBRA LA RAMBLETA, FER I 
MONTAR BARANA DE CORTEN 

30/09/2021 
  

F/2021/1876 4779XXXXX  21013 413,00 

30/09/2021 ACTIVITAT CAIACS CAMP TORTÍ 30/09/2021   

F/2021/1877 B43687276 
PRODUCTES DE LA TERRA - AVELLANA 
DIGITAL SL 

19366 49,95 

29/09/2021 BANDERA ESTELADA BLAVA ESTAMPADA TIPUS MÀSTIL 17/09/2021   

F/2021/1878 A65739666 MEDIA MARKT PARETS DEL VALLÈS S.A. 1.904,82 

30/09/2021 
AOC:109041852 HP 250G7 I5-1035G1/15,6/8/256/W10P (  Nº 
Serie/IMEI: CND04029RV ) / CANON CON DERECHO A 
REEMBOLSO CON CERT 

28/09/2021 
  

F/2021/1879 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105213 38,36 

30/09/2021 
AOC:109091251 Revisió anual extintor  CO2-5 kgs / Revisió anual 
extintor automàtic AB-6 kgs / Revisió BIE-45 de 20 mts. 

30/09/2021 
  

F/2021/1880 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105216 61,37 

30/09/2021 
AOC:109091250 Revisió anual extintor CO2-2 kgs / Revisió anual 
extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / Rev 

30/09/2021 
  

F/2021/1881 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105215 30,69 

30/09/2021 
AOC:109091252 Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual 
extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revi 

30/09/2021 
  

F/2021/1882 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105220 15,34 

30/09/2021 
AOC:109091921 Revisió anual extintor AB-6  kgs M / Revisió anual 
extintor AB-6  kgs M 

30/09/2021 
  

F/2021/1883 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105219 44,43 

30/09/2021 
AOC:109091923 Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / 
Retimbre Extintor AB-6 34A 233B 

30/09/2021 
  

F/2021/1884 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105218 30,69 

30/09/2021 
AOC:109091922 Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual 
extintor  CO2-5 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / Re 

30/09/2021 
  

F/2021/1885 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105222 97,30 

30/09/2021 
AOC:109092907 Revisió anual extintor AB-6  kgs M / Revisió anual 
extintor AB-6  kgs M / Revisió anual extintor AB-6 kgs 

30/09/2021 
  

F/2021/1886 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105223 36,76 

30/09/2021 AOC:109092905 Retimbre Extintor AB-6 34A 233B 30/09/2021   

F/2021/1887 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105221 103,99 

30/09/2021 
AOC:109092906 Revisió anual extintor  CO2-5 kgs / Revisió anual 
extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta 

30/09/2021 
  

F/2021/1888 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105225 896,04 



 
 

 
 

30/09/2021 
AOC:109093327 Retimbre d'indústria extintor CO2-5 kgs / Retimbre 
Extintor AB-6 34A 233B / Retimbre d'indústria extintor 

30/09/2021 
  

F/2021/1889 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105224 581,28 

30/09/2021 
AOC:109093328 Retimbre d'indústria extintor AB-6 kgs / Retimbre 
d'indústria extintor AB-6 kgs / Retimbre d'indústria ext 

30/09/2021 
  

F/2021/1890 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2105226 38,87 

30/09/2021 AOC:109093329 Extintor de pols AB-3 30/09/2021   

F/2021/1891 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 1943 552,06 

30/09/2021 
AOC:109100172 REF.: VIGILANT MUNICIPAL AGENT 1005 / 
SABATA MAGNUM FOX 3.0 40 / PANTALÓ TEIXIT IBQ CREMAL E 
62 / Nº TIP P 

30/09/2021 
  

F/2021/1892 B05437488 ECOENERGIA 1202 SL 3 214,94 

30/09/2021 
AOC:109095171 Bomba de condensats WATER PUMP (AIRE 
CONDICIONAT) 

30/09/2021 
  

F/2021/1893 A08001182 SECE SA.  713 72113242 2.296,35 

01/10/2021 
AOC:109154007 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, 

30/09/2021 
  

F/2021/1894 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2101087 51,79 

01/10/2021 AOC:109161132 ASPERSOR AERI LLAUTÓ SECTORIAL 3/4 30/09/2021   

F/2021/1895 7747XXXXX  2100461 148,50 

01/10/2021 AOC:109163223 PHOTINIA C.10L 30/09/2021   

F/2021/1897 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300468439 77,86 

01/10/2021 
AOC:109138324 KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / 
PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 
QUADRA, 

30/09/2021 
  

F/2021/1898 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300493362 459,12 

01/10/2021 
AOC:109138399 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento 
/ A CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. 
MARQUES DE LA 

01/10/2021 
  

F/2021/1899 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/21/0081 93,65 

01/10/2021 
AOC:109190846 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES 
SIM SETEMBRE 2021 / M2M-4G-CONTRACTE (Desde l'01 de gener 
fins a 31 d 

01/10/2021 
  

F/2021/1900 B17694530 
COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS 
D'OFICINA SL 

A 13471 54,99 

01/10/2021 
AOC:109176829 REVISTER WOW DUAL BLANC/BLAU / REVISTER 
WOW DUAL BLANC/FUCSIA / REVISTER WOW DUAL 
BLANC/VERD / REVISTER WO 

30/09/2021 
  

F/2021/1901 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 22104006053 74,77 

01/10/2021 
AOC:109182339 033001-ENLACE LATÓN CONTRA ROSCA M-M 
3/8"-SOBIME / 3622-FLEXIBLE TAQ HG-3838-500-F AGUA-TUCAI / 
281.000.00 

15/09/2021 
  

F/2021/1902 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 20212100125797 188,26 

01/10/2021 
AOC:109214608 BORDILLO T-1 9/12*20 ESP-SUBEROL*UNI / 
PALET SUBEROLITA 

30/09/2021 
  

F/2021/1903 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 1266 752,02 

01/10/2021 
AOC:109225298 FORMIGO ARMAT HA-25 / FIBRES / FORMIGO EN 
MASSA HM-20 / CARREGA INCOMPLERTA / HORES EXCES 
DESCARREGA 

30/09/2021 
  

F/2021/1904 3393XXXXX  52/21 13,30 

03/10/2021 AOC:109284889 bandera Plaça 1 d'Octubre 03/10/2021   

 
Resultat: aprovat per unanimitat.   
 
 
 
3.0.- AUTORITZACIO DE PAS PONICAT RAID 2021 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2021003669, en data 22 de setembre de 2021 en 

representació de l’Associació Club Esportiu Ponicat comunicant la notificació de pas 

pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta de la prova esportiva 4rt Raid 

Ponicat/Taradell prevista pel dia 23 d’octubre de 2021 de 8 a 17h. 



 
 

 
 

 

Vist que el dia 23 d’octubre s’ha autoritzat la sol·licitud de pas de la prova esportiva de 

vehicles de competició “Ral·li Esprint Sant Julià” al municipi de Sant Julià de Vilatorta i 

tenint en compte que el recorregut de les dues activitats esportives no es troben en 

cap punt de l’itinerari comunicat. 

  

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 

l’Associació Club Esportiu Ponicat comunicant la notificació de pas pel terme municipal 

de Sant Julià de Vilatorta de la prova esportiva 4rt Raid Ponicat/Taradell prevista pel 

dia 23 d’octubre de 2021 de 8 a 17h. 

 

Segon. 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 i/o els vigilants municipals. 

 

Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 

Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 

Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i/o BV-5202.  

 

Quart. 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. 

 



 
 

 
 

Cinquè. Condicionar la present resolució 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. 
 
Sisè. Comunicar a l’organització de l’activitat que durant el mateix dia 23 d’octubre es 
realitzarà també la prova esportiva “Ral·li Esprint Sant Julià” pel qual caldrà prendre 
les mesures organitzatives corresponents per tal que les dues proves es realitzin 
sense incidències i amb la menor interferència possible pels veïns, finques i vies 
afectades.  
 
Setè. Notificar la present resolució a l’Associació Club Esportiu Ponicat. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
4.0.- CONVOCATÒRIA AJUTS COWORKING 2022 
 
L’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa que per a la gestió dels 
seus interessos el municipi pot exercir activitats complementàries de les pròpies 
d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l’ocupació i la lluita 
contra l’atur.  
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en el context de conjuntura econòmica 
desfavorable causada pel COVID-19, va convocar l’any 2020 una línia d’ajuts per a la 
concessió de dos ajuts per al foment de l’allotjament de persones emprenedores i 
empreses en un espai de coworking. 
 
En aquest sentit i atès que persisteix la situació de conjuntura econòmica per les 
petites i mitjanes empreses de nova creació així com per a les persones autònomes, 
es vol seguir contribuint a la generació d’ocupació, sosteniment i estimulació d’activitat 
econòmica al municipi. Per aquest motiu, es vol convocar novament els ajuts per al 
foment de l’emprenedoria consistents en dues aportacions econòmiques per a la 
ubicació en centres de coworking amb els següents objectius:  
 

- Facilitar el seguiment de les noves iniciatives empresarials durant el seu 

període de consolidació i incrementar el seu grau de supervivència. 

- Reduir els costos fixes de les empreses de nova creació. 

- Fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous 

emprenedors.  

El coworking és una manera d’entendre el treball en què es crea comunitat, es 
fomenten les sinèrgies, la col·laboració i es comparteixen idees. Així mateix, és també 
un estil de treball autogestionat, col·laboratiu i flexible, basat en la confiança i 
l’intercanvi d’objectius i valors entre els seus membres. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 



 
 

 
 

 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vistes les bases de concessió de dos ajuts per al foment de l’allotjament de persones 

emprenedores i empreses en un espai de coworking publicades al BOPB de 3 d’agost de 
2020 cal actualitzar-les i, per tant, publicar-les novament per la present convocatòria. 
 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions serà de 3.000 
€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03.490.202.00 del pressupost de l’exercici 
2022. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut de la seva convocatòria, tot determinant el termini de 
presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de dos 
ajuts per al foment de l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un espai 
de coworking. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
3.000 € amb càrrec a l’aplicació: 03.490.202.00 del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Tercer.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la web 
municipal. 
 
Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
5.0.- PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ SOC CONVOCATÒRIA 2021 
 
En data 17 de setembre de 2021 es va publicar el BOPB la RESOLUCIÓ 
EMT/2833/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 
en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a les entitats sense 
ànim de lucre. 
 



 
 

 
 

Vista l’ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC 
- Treball i Formació), les entitats locals de Catalunya poden ser beneficiàries 
d’aquestes subvencions. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha comunicat a l’Ajuntament que s’han 
atorgat 6 places que es destinaran a municipis de la comarca per a executar 
programes o propostes que presentin els municipis i que compleixin amb els requisits 
del programa ocupacional Treball i Formació del SOC. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, juntament amb 
l’Ajuntament de Calldetenes per presentar una memòria de projecte mancomunat per 
al manteniment de la Ruta dels Molins amb la contractació d’un treballador que es trobi 
en situació d’atur i que hagi exhaurit la prestació i/o el subsidi d’atur. 

Vist que el projecte compleix amb els requisits del programa i atès que el termini per a 
presentar sol·licituds al Consell Comarcal acaba el 5 d’octubre de 2021. 

Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 

Primer: Aprovar la memòria i sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona per a la 
contractació d’una persona que dugui a terme el projecte de manteniment de la Ruta 
dels molins, projecte mancomunat amb l’Ajuntament de Calldetenes, mitjançant el 
programa Treball i Formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’any 2021. 

Segon: Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona i a l’Ajuntament de 
Calldetenes, als efectes oportuns.  
 
Tercer: Facultar l’alcalde per a la formalització de la documentació que sigui 
necessària per a presentar la sol·licitud.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 69-19 
 
     
Expedient núm.:  69/19 
Emplaçament:  avinguda Ntra. Sra. Montserrat i pl. Marquès de la Quadra 
Promotor:  Xarxa Oberta de Catalunya 
Objecte: obrir rasa i pericons per connexió de fibra òptica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Xarxa 
Oberta de Catalunya i que consisteix en obrir rasa i pericons per connexió de fibra 
òptica.  
 
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 Xarxa Oberta 
de Catalunya per a l’execució de les obres consistents en obrir rasa i pericons per 
connexió de fibra òptica, situades a avinguda Ntra. Sra. Montserrat i pl. Marquès de la 
Quadra, 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 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 17 de febrer de 2020, amb 
ID Registre E2020000566 per la qual es requereix documentació i es modifica el 
projecte a requeriment de l’Ajuntament i la documentació annexada el dia 30 de juny de 
2020, amb ID E2020002239. 



 
 

 
 

- CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER LA ZONA DEL CARRER NÚRIA (Av Montserrat – 
c/ Albereda). 
En el plànols es grafia una línia de color vermell amb tres conductes de D40mm. 
D’acord amb els criteris de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pel que fa a 
instal·lacions de telecomunicacions, el dimensionat mínim en una prisma que formi part 
de la xarxa de dispersió és de dos conductes de D63mm i per tant, la nova canalització 
s’hauria de fer d’acord amb aquest criteri. 
Pel que fa al conducte que comunicaria la cambra existent al carrer de l’Albereda amb 
el nou pericó de registre del carrer Núria, el més adequat seria fer-ho amb el mateix 
dimensionat. 

 
 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA ZONA DE LA PLAÇA DEL MARQUÈS DE LA 
QUADRA. 
En el plànol es grafia una línia en color vermell amb 3 conductes de D40mm. Aquests 
conductes han de donar continuïtat als conductes que l’Ajuntament ja té instal·lats al 
nucli antic i que arriben fins a un pericó de registre existent a la cantonada del carrer 
del Pont amb la plaça del Marquès de la Quadra i, per tant, no poden tenir un diàmetre 
més petit que els conductes existents, que són de 90mm. 
Pel que fa al número de conductes, també s’ha de donar continuïtat als dos conductes 
existents. Per tant, s’haurien d’instal·lar 2 conductes de D90mm en lloc dels 3 
conductes de D40mm indicats en el projecte. 
En quan a la nova canalització a construir entre la cambra existent a la plaça Catalunya 
fins el nou pericó de registre al carrer Núria, també haurà de ser amb 2 conductes de 
D90mm. 

 
 



 
 

 
 

- 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. 

- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les obres, 
l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la comunicació de no 
afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora corresponent. 

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia aigua, 
baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes inherents en cada cas. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cales prèvies per tal de determinar la 
situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia Local, en 
especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., si és necessari 
per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un termini 

màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment de 
l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el restabliment del 
funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el cas 
anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de rodadura per 
formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en qualsevol cas, haurà de 
realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el termini màxim de dos 
mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició definitiva. 

- Execució de les reposicions: 
- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 

d’executar de 
la següent manera: 

1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, sobre 
sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació igual o superior 
al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el mateix 
sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes entre 
l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva que 
l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en obra . En tot 
cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que superi 
en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, compactada 
al 98% de l’assaig Marshall. 

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

- 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. 

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



 
 

 
 

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

- 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. Atès que s’aporta un pressupost de 

9.791,55 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 
 

o Base imposable : 9.791,55 € 
o Quota:  9.791,55 € x  3,00 % = 293,75 € 

 
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 9.791,55 €) =  39,79 € 
 

TOTAL: (Impost)  293,75 €+ (Taxa)  39,79 € = 333,54 Euros 

 
Resultat: aprovat per unanimitat.     
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 109-20 
 
     
Expedient núm.:  109/20 
Emplaçament:  av. Sant Jordi, 12 
Objecte: treure pista de tennis i condicionar l'espai com a jardí  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut que consisteix 
en treure pista de tennis i condicionar l'espai com a jardí.  
 
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 Joan Font 
Fabregó per a l’execució de les obres consistents en treure pista de tennis i 
condicionar l'espai com a jardí, situades a av. Sant Jordi, 12, 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: 
 

- 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 cas de modificar les tanques de parcel·la, caldrà donar compliment als 
paràmetres reguladors que defineix el Text refós de la Modificació puntual 



 
 

 
 

número 5 del POUM d’esmenes i aclariments de la normativa i de la 
documentació gràfica que modifica l’article 47.3.9 Tanques. 

- En cas de realitzar moviments de terres, caldrà ajustar-se als paràmetres 
definits en l’article 24 Adaptació topogràfica del terreny de la normativa del 
POUM. 

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

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

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

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

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
6.800,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable: 6.800,00 € 
o Quota: 6.800,00 € x  3,00 % =  204,00 € 

 
 
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 6.800,00 € ) =  36,80 € 
 
 
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 60 dia 
=  629,40 € 

  

TOTAL: (Impost)  204,00 € + (Taxa)  36,80 € + (Taxa ocupació) 629,40 €  = 870,20 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 100-21 
 
     
Expedient núm.:  100/21 
Emplaçament:  carrer del Puig, 19 
Promotor:  Promocions Bellpuig SCB 



 
 

 
 

Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Promocions Bellpuig SCB i que consisteix en construcció d'una piscina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Promocions 
Bellpuig SCB per a l’execució de les obres consistents en construcció d'una piscina, 
situades a carrer del Puig, 19, d’aquest municipi. 
 
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: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual 
num 5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament 
dites, estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin 
exteriors o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs 
en la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 
m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 
la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 

 
Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal complir amb la separació mínima al límit de 
parcel·la de 1 m. El projecte no defineix on s’ubicaran l’equip de maquinària i 
depuració. En tot cas, han de complir amb els mateixos paràmetres que les 
piscines. 

 
- 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. El tècnic aporta un document a projecte per justificar 



 
 

 
 

l’aprofitament de les terres d’excavació a les finques contigües del mateix 
propietari sense provocar cap recrescut considerable del terreny ja que es 
repartiran en una superfície de 3.375 m2. 

 
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 
15.000,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable: 15.000,00 € 
o Quota:  15.000,00 € x 3,00 % =  450,00 € 

 
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 15.000,00 €) = 45,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  450,00 € + (Taxa) 45,00 € = 495,00 € Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 135-21 
 
     
Expedient núm.:  135/21 
Emplaçament:  carrer Comtes de Cabrera, 1 i 3 
Objecte: separació de les dues finques amb pals i filat 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut que consisteix 
en separació de les dues finques amb pals i filat. 
 
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, per a l’execució 
de les obres consistents en separació de les dues finques amb pals i filat, situades a 
carrer Comtes de Cabrera, 1 i 3, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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. 

- La configuració de la tanca s’haurà d’ajustar als paràmetres del Text Refós de 
la Modificació Puntual número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta; esmenes 
i Aclariments de la Normativa i de la Documentació Gràfica segons la qual:  



 
 

 
 

 
 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
4.350,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  4.350,00 €. 



 
 

 
 

o Quota:   4.350,00 € x 3,00 % = 130,50 € 
 
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 4.350,00 €) =  34,35 € 
 

TOTAL: (Impost)  130,50 € + (Taxa)  34,35 € = 164,85 Euros 

 
     
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
9.1.- LLICENCIA OBRES 136-21 
 
     
Expedient núm.:  136/21 
Emplaçament:  carrer Comtes de Cabrera, 3 
Objecte: construcció d'una piscina 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció d'una piscina. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en construcció d'una piscina, situades a carrer Comtes de 
Cabrera, 3, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual 
num 5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament 
dites, estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin 
exteriors o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs 
en la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 
m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 
la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 



 
 

 
 

Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal complir amb la separació mínima al límit de 
parcel·la de 1 m. L’equip de maquinària i depuració també s’ha previst soterrat 
respecte el nivell natural del terreny.  

- 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.  

 
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 
8.075,00 €i es considera adequat. 
 

o Base imposable:  10.590,10 €. 
o Quota: 10.590,10 € x  3,00 % =  317,70 € 

 
 
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 10.590,10 €) = 40,59 € 

 

TOTAL: (Impost)  317,70 €+ (Taxa) 40,59 €  = 358,29 € Euros 

 
     
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
9.2.- LLICENCIA OBRES 142-21 
 
     
Expedient núm.:  142/21 
Emplaçament:  plaça Montseny, 8 
Objecte: pintar la façana 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en pintar 
la façana. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents per a l’execució 
de les obres consistents en pintar la façana, situades a plaça Montseny, 8, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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 l’Annex III de la normativa del POUM. 

- 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 540,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  540,00 € 
o Quota:  540,00 € x  3,00 % =  16,20 € 

 
 
 
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  540,00 € ) = 30,54 € 
 
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 5,00 m2 x 3 dia =  
15,73 € 



 
 

 
 

   

TOTAL: (Impost)  16,20 € + (Taxa)  30,54 € + (Taxa ocupació) 15,73 € = 62,47 Euros 

 
     
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- LLICÈNCIA 1A. OCUPACIÓ C. ALTARRIBA, 15 B 
 
     
Vista la sol·licitud, en representació de la raó social La Cinglera SL de llicència de 
primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aparellat situat al carrer de l’Altarriba, núm. 
15 B d’aquesta població. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a  La Cinglera SL,  la llicència de primera ocupació d’un habitatge  
unifamiliar aparellat,  situat al carrer de l’Altarriba, núm. 15 B, del qual va obtenir llicència 
d’obres,  per la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats, per acord de data 29 
d’agost de 2006, expedient núm. 69/06. I per l’acabament de dos habitatges unifamiliars 
aparellats, per acord de data 8 de març de 2021, expedient núm. 7/21. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
11.0.- COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D'ACTIVITAT DE BAR 
 
     
Vista la sol·licitud presentada, en representació de l’empresa El Jepi SCP, amb NIF 
J66792912, de comunicació de canvi no substancial de l’activitat existent de bar, 
situada a l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, núm. 22 de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació de la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
Vista la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en  
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
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 senyora GJ en representació de El Jepi SCP, de la comunicació de modificació 
no substancial consistent en l’ampliació de la superfície del local de 73,53 m2 a 93,93 
m2 sense afectar la capacitat del local, condicions contra incendis, recorreguts 
d’evacuació, ni les característiques d’accessibilitat, resta de superfícies ni residus, a 
l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, núm. 22 d’aquest municipi, en virtut de la 
comunicació de canvi no substancial 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. 
 
 
12.0.- AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ CIRC AMAZONA 
 
     
Vista la instància presentada el dia 29 de setembre de 2021, amb registrada d’entrada  
número E2021003750, en representació del senyor Giampaolo Zavatta de la 
companyia de teatre circ Amazona, sol·licitant permís per a la instal·lació del Circ 
Amazona (circ sense animals) a Sant Julià de Vilatorta, els dies 11, 12 i 13 de març de 
2022, per fer el seu espectacle infantil itinerant. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal. 
 
Vistos els articles  41 i 43 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa 
dels Espectacles Públics i Activitats Recreatives que fan referència a l’obtenció de la 
llicència municipal pels espectacles de circ duts a terme en establiments oberts al 



 
 

 
 

públic de caràcter no permanent desmuntable  i al títol habilitant per a l’ús dels espais 
oberts al públic. 
 
Vist l’article 218.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 57.2 del Reglament del 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
(en endavant, RPC) pel que fa a la necessitat d’obtenció de llicència per la utilització 
del domini públic local. Concretament, d’acord amb aquest últim precepte legal, la 
llicència es concedeix a precari i té caràcter temporal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Concedir la llicència municipal per a l’espectacle infantil de circ al senyor 
Giampaolo Zavatta  que es durà a terme en un establiment obert al públic de caràcter 
no permanent i desmuntable, condicionada a la presentació de la següent 
documentación i al compliment de les condicions establertes en l’informe de l’enginyer. 

 Certificat anual d’assaig de la carpa. 

 Certificat tècnic de muntatge i estabilitat de la carpa un cop instal·lada. 

 Documentació conforme estan al corrent dels pagaments amb la Seguretat i 
l’Agència Tributària. 

 
Segon: Atorgar autorització per a l’ocupació de domini públic al senyor Giampaolo 
Zavatta, per a la instal·lació de carpes i caravanes al terreny situat a l’avinguda de 
Sant Llorenç (ref. Cadastral: 4317345DG4441N0001JJ) - part posterior del pavelló 
esportiu de Sant Julià de Vilatorta, pels dies 9 i 10 de març de 2022, pel muntatge i 
pels dies 11, 12 i 13 de març de 2022, per a la representació, condicionada a: 
- Que respectin l’entorn i el mobiliari urbà. 
- Que mantinguin l’entorn net de deixalles i brossa durant els dies que realitzi l’activitat. 
- Que un cop finalitzat el permís deixi els espais ocupats nets, lliures de residus i 
deixalles, en bon estat i retiri tota la publicitat distribuïda dins la població. 
- Que el recinte del circ  haurà d’estar delimitat amb valles i/o camions que permetin un 
control de l’aforament. Aquesta delimitació no podrà ocupar l’espai exterior segur de la 
carpa principal, a fi d’assegurar la correcta sortida dels espectadors.  
 
Tercer:  Aprovar la liquidació de la taxa que meritarà en el moment en que es faci 
efectiva del domini públic, que és d’un import de 625,00 € d’acord amb el que disposa 
l’article 6è. de l’ordenança fiscal 13 que regula la taxa per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys públics i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
Quart:  Notificar aquest acord als interessats i al servei dels Vigilants Municipals, 
perquè en facin un seguiment per tal de vetllar el seu compliment. 
 
 
     
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
13.0.- CONVENI DE COL·LABORACIO AMB L'ESCORIAL DE VIC PER A LA 
FORMACIO DUAL 
 



 
 

 
 

A setembre de 2021 el centre educatiu Vedruna Escorial de Vic va proposar a 
l’Ajuntament formalitzar un conveni per a impulsar la formació dual dels alumnes del 
cicle formatiu de grau de tècnic/a d’educació infantil (TEI) de manera que puguin 
realitzar pràctiques formatives a la llar d’infants municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vista la proposta de conveni del centre educatiu el qual disposa del contingut mínim 
d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 
Atès que es planteja amb una vigència amb efectes des del curs 2021-2022 fins a 30 
de setembre de 2025 contemplant la possibilitat de que es prorrogui el conveni de 
manera expressa tenint en compte el termini màxim de pròrroga de 4 anys més 
establert per la LRJSP. 
 
Per al seguiment i la coordinació de les accions previstes en aquest conveni es 
constituirà una comissió, integrada pel director/a, o persona en qui delegui, de 
Vedruna Escorial de Vic i per la Directora de la llar d’infants de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta o persona en qui delegui. 
 
Vist el que disposen el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix 
l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, determina en el 
seu article 31, la modalitat en alternança d’impartició dels programes formatius; així 
com el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte 
per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional 
dual i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació que regula el sistema educatiu no 
universitari de Catalunya.  
 
Vist el que disposen els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
(LRJPACat) i 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, 
 
Es proposa  la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el centre educatiu Vedruna Escorial de Vic, per formar persones en el camp 
professional de tècnic/a d’educació infantil i dur a terme pràctiques professionals a la 
llar d’infants municipal Patuleia, el qual tindrà vigència amb efectes des del curs 2021-
2022 i fins al 30 de setembre de 2025 amb possibilitat de prorrogar-se de manera 
expressa. 
 
Segon.- Habilitar el crèdit suficient per a complir amb les obligacions econòmiques 
derivades del conveni i que aniran a càrrec de la partida pressupostària 12.323.131.00 
de l’exercici corresponent. 

 
Tercer.- Designar a la regidora d’educació o a la persona en qui delegui com a 
representant de l’Ajuntament de la comissió de seguiment del conveni.  
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni així com d’aquells documents 
que se’n derivin per a la seva formalització i compliment. 
 
Cinquè.- Publicar la informació del conveni formalitzat al portal de transparència als 
efectes de publicitat corresponents. 



 
 

 
 

 
Sisè.- Notificar aquest acord al centre Vedruna Escorial Vic als efectes de la 
formalització del conveni. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
14.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
La Junta acorda l’encesa dels llums de Nadal d’aquest any per al 26 de novembre, 
darrer cap de setmana del mes de novembre, segons el compromís amb l’Associació 
de comerciants del poble. 
 
15.0.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta per part de les diferents Administracions Públiques i que 
es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions corresponents. 
 
16.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments entrats a l’Ajuntament des de la darrera sessió i que es gestionaran des 
de cada regidoria en funció de les delegacions 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, 


