
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000020  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 15 de novembre 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 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 20/2021 
3.- LLICENCIA OBRES 169-21 
4.- LLICENCIA OBRES 133-21 
5.- LLICENCIA OBRES 148-21 
6.- LLICÈNCIA OBRES 161-21 
7.- LLICÈNCIA SEGREGACIÓ FINCA SITUADA ENTRE L'AVINGUDA PUIG I CUNYER I 
AVINGUDA DE VIC 
8.- LICITACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE PUNTS 
D'ACCES WIFI PUBLICS - INICIATIVA WIFI4EU 
9.- ADJUDICACIONS GRATUITES DE GESPA ARTIFICIAL 
10.- PACTE CONTRA LA SEGREGACIO A LES ESCOLES 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
12.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
13.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la darrera sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta sense cap esmena. 
 



 
 

 
 

 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 20/2021 
 
   La següent relació de despeses 20/2021 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. Situació 

 
Data registre 

Text 
explicatiu 

 

Data doc. Grup Factura Euros 

F/2021/2096 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 1006 

 

362,54 

29/10/2021 AOC:110958108 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS TN. 

F/2021/2099 3395XXXXX 
 

152 

 

456,35 

02/11/2021 
AOC:111084841 * Actes Saló Catalunya * / 18/09/21 Homenatge a la Vellesa / Serveis tècnics extres (16:00h a 
20:30h) / 02 

F/2021/2100 A08001182 SECE SA. 713 72113269 

 

2.296,35 

02/11/2021 
AOC:111094744 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, 

F/2021/2101 A08001182 SECE SA. 713 72113284 

 

299,33 

02/11/2021 
AOC:111095835 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT F313 COL·LISIONAT AL PASSEIG DE LA GENERALITAT. / Hores 
Oficial 1ª comptant desplaç 

F/2021/2102 7709XXXXX 
 

120-A 

 

551,76 

02/11/2021 AOC:111068380 Extres Patuleia Octubre-2.021 . 19 dies. 

  F/2021/2103 7709XXXXX 
 

121-A 

 

134,31 

02/11/2021 AOC:111068425 Neteges Escorxador Octubre-2.021 

  F/2021/2104 7709XXXXX 
 

122-A 

 

239,58 

02/11/2021 AOC:111068433 Neteges Vestuaris Futbol .Octubre-2.021. 

  F/2021/2105 7709XXXXX 
 

123-A 

 

36,30 

02/11/2021 AOC:111068661 Neteja Brigada,Octubre-2.021. 

  F/2021/2106 7709XXXXX 
 

124-A 

 

464,64 

02/11/2021 AOC:111068719 Neteges, Centre de dia,que han sobrepassat el pressupost previst.Octubre-2.021 

F/2021/2107 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 683 

 

574,99 

03/11/2021 
AOC:111099300 S20-TACJ-999 - Suplència Punt d'informació ( de Sant Julià de Vilatorta durant el mes d'octubre. ) / 
A20-T 

F/2021/2110 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210008535 

 

84,94 

03/11/2021 
AOC:111145109 LLAVE SEGURETAT PUNTS / LLAVE ESTRIADA NORMAL / EXTENSIBLE TAYG  5M. 3X1 / 
LLAVERO PORTAETIQUETA(BL 8UND)N 

F/2021/2111 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/21/0089 

 

93,65 

03/11/2021 
AOC:111222468 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM OCTUBRE 2021 / M2M-4G-CONTRACTE 
(Desde l'01 de gener fins a 31 de 

F/2021/2112 A58103805 PINTURES VIC SA 
2021010000873
7 

 

363,00 

03/11/2021 AOC:111223362 FAPLISA ACRILICA ESPECIAL BLANCA F-1009 

 
F/2021/2113 B17694530 

COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS 
D'OFICINA SL 

A 15237 

 

19,23 

03/11/2021 
AOC:111104139 SOBRES 115X225 F/E BLANC(500u) / GRAPES 22/6 PETRUS 1000u COURE / RETOL PISSA 
EDD/660 UNITAT NEG / RETOL P 

F/2021/2114 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 212333 

 

646,55 

03/11/2021 AOC:111128529 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor / viatges residus verds / El.liminació residus verds 

F/2021/2115 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-305 

 

65,40 

03/11/2021 AOC:111215453 ous mitja dotzena / cuixes de pollastre / salsitxes de porc / pit de pollastres / bistec extra / ossos esp 



 
 

 
 

F/2021/2117 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2101418 

 

376,55 

03/11/2021 AOC:111245305 Hores ( Assistència informàtica del mes d'octubre ) 

 F/2021/2118 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 736 

 

2.366,03 

03/11/2021 
AOC:111270365 S20-TACJ-009 - Instal.lació de nou ( tobogan a l'àrea de joc de Vilalleons segons pressupost 
MOB2021/1/16. 

F/2021/2119 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 737 

 

417,87 

03/11/2021 AOC:111270488 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 4/10.  ) 

F/2021/2120 B60301496 SICAL 001 210720 

 

188,30 

03/11/2021 AOC:111241484 UNIECO 40-PIQUERSA  LATERAL D600/950 * / PORTES 2 - P 

F/2021/2121 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 155 

 

30,84 

03/11/2021 AOC:111237787 PA PATULEIA MES D'OCTUBRE 2021 

  F/2021/2122 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A624137 

 

362,58 

03/11/2021 
AOC:111243810 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 / PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B / 
GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. 

F/2021/2123 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 794 

 

93,78 

03/11/2021 AOC:111277078 HORES TECNIC / DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA / TPLINK USB ADAPTER 

F/2021/2124 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. PC21 505 

 

624,36 

04/11/2021 AOC:111356715 2 Controladors d'accés de 23h a 05:30h / 2 Controladors d'accés de 00h a 05:30h 

F/2021/2126 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 4428 

 

82,91 

04/11/2021 
AOC:111381273 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT 
NATURAL 1 KG / LLET NATURAL 

F/2021/2127 B08480774 SELEFLOR SL 83224 

 

255,09 

04/11/2021 AOC:111353430 VIOLA CORNUTA T11 / VIOLA PENSAMENT T11 / CRISANTEM T14 / CRISANTEM T3 

F/2021/2128 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 71454 

 

18,15 

04/11/2021 AOC:111367677 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

 F/2021/2129 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 75310 

 

37,51 

04/11/2021 AOC:111370721 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente 

 F/2021/2130 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000889 

 

295,94 

04/11/2021 AOC:111380809 8189 LLJ 06/10 S/PLOM 95 / 8189 LLJ 06/10 DESCOMPTE / 0489 FHP 27/10 S/PLOM 95 

F/2021/2132 B60333150 CORRETJA S.L. 
2021010000887
7 

 

3.301,74 

09/11/2021 
AOC:111601238 DISC 125 MM DIAMANT VAS BLACK DOBLE SEGMENT / RAPID MARFIL / DISC 100 MM 
DIAMANT VAS PREMIUM TURBO / PORTL 

F/2021/2133 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202106669 

 

97,61 

09/11/2021 
AOC:111626041 COPIA CLAU SERRETA / VARITLLA FAIG ESTRIADA / PENJADOR MURAL MANGUERA METAL 
/ CORDA RAFIA 600 1C  1 7MM / 

F/2021/2136 B82846817 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL 2.497,04 

09/11/2021 AOC:111507737 IMPORTE EJECUCION DE VARIANTE (I) / DERECHOS SUPERVISION (DSIC) 

F/2021/2137 A58281262 M. BOADA SA 88552 

 

73,69 

09/11/2021 
AOC:111667404 BATERIA 12 v 7 a / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / 
DESPLAÇAMENT ( Restablir anomal 

F/2021/2138 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21082113 

 

63,00 

09/11/2021 
AOC:111676606 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 306584 ; Actual BN= 
307989 Ubicación: PÇA. 

F/2021/2139 3394XXXXX 
 

202176 

 

169,40 

09/11/2021 AOC:111682842 Veredicte jurat Keramik concurs pintura ràpida 29 maig / edició vídeo Espai Activa't agost 

F/2021/2140 3394XXXXX 
 

202177 

 

266,20 

09/11/2021 
AOC:111683389 Reunió informativa de l'Estudi de Mobilitat Urbana a Sant Julià de Vilatorta / Emissió en directe 
multicàm 

F/2021/2141 3394XXXXX 
 

202179 

 

145,20 

09/11/2021 AOC:111685810 Emissió Ple Municipal 2 d'agost de 2021 

  F/2021/2142 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/28791 

 

746,56 

09/11/2021 
AOC:111689473 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2021/2143 B62475702 SUMINISTROS ANPER S.L. 21007835 

 

118,58 

10/11/2021 AOC:111700712 UT840020 - 20  MEDIA LUNA RIGIDA       . (   material per a KERAMIK 2021   

F/2021/2144 4674XXXXX 
 

F-2021/73 

 

898,43 



 
 

 
 

10/11/2021 
AOC:111740960 Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres de renovació 
del p 

F/2021/2145 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-311 

 

101,22 

10/11/2021 
AOC:111747092 ous mitja dotzena / carn picada de porc / formatge manxego ventero / bistec extra / croquetes 
gustos varia 

F/2021/2146 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 351 

 

32,51 

10/11/2021 
AOC:111797268 REF: OFICINES AJUNTAMENT - MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- CELER LAMAPRA GU10 
6,5W / TASSA RECICLATGE ECORAEE / 

F/2021/2147 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 352 

 

14,82 

10/11/2021 AOC:111797267 REF: PAVELLO - hores treball operari- DIVENDRES 5 NOVEMBRE- SIRENA MARCADOR 

F/2021/2148 4060XXXXX 
 

41 

 

1.293,60 

02/11/2021 MENUS CENTRE DE DIA MES D'OCTUBRE 

  F/2021/2150 B63063929 AUSA GEL SL A/713 

 

333,67 

05/11/2021 SUBMINISTRAMENT PEIX A LA LLAR D'INFANTS 

  F/2021/2151 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 285-011-031737 

 

17,99 

05/11/2021 PAPER PINTAR PER CAVALCADA REIS 

  F/2021/2152 B66923657 MAXI CASA 2021042542 

 

274,89 

05/11/2021 MATERIAL PER CAVALCADA DE REIS 2022 

  F/2021/2154 77092024A TROFEUS CULI 2943 

 

418,05 

05/11/2021 TROFEUS RAL.LI SPRINT SANT JULIÀ 

  F/2021/2155 7728XXXXX 
 

135 

 

70,01 

09/11/2021 REPARAR MOTLLE PINTAR TERRA I REPARAR CANASTES BÀSQUET 

F/2021/2156 B62844725 10DenceHispahard SL 

 

23,05 

11/11/2021 RENOVACIÓ DOMINI infovilatorta.cat 

  F/2021/2157 A63776306 PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SAU 121741-1 

 

2.871,00 

11/11/2021 SORTIDA PORTAVENTURA 06/11/2021 

  F/2021/2158 3395XXXXX 
 

339 

 

3,00 

11/11/2021 5 METRES DE CINTA (GOMA) PER REIS 

       
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 169-21 
 
     
Expedient núm.:  169/21 
Emplaçament:  av. Jaume Balmes, 6 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: escomesa de gas. Obrir una rasa de 0,40m x 1,00m x 1,00m  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa de gas. Obrir una rasa de 0,40m x 1,00m 
x 1,00m.  
 
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 Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa de gas. Obrir una 
rasa de 0,40m x 1,00m x 1,00m, situades a av. Jaume Balmes, 6, 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 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: 
 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 
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 250,00 €  es considera adequat. 

 
o Quota:   250,00 x  3,00 % =  7,50 € 

 
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 250,00 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  7,50 € + (Taxa)  30,25 € = 37,75 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 133-21 
 
 
Expedient núm.:  133/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Joan 
Torrents Franch i que consisteix en instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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 instal·lació solar fotovoltaica. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació annexada el dia 9 de setembre de 2021, 
amb ID Registre E2021003526 i el dia 15 de novembre de 2021 amb ID E2021004414 
pel qual es corregeix la numeració de l’emplaçament. La instal·lació es fa al Passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer 4. 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de producció 
d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els captadors solars 
estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle d’inclinació i l’orientació dels 
captadors amb els del pla de la coberta on es posin i es poden separar del pla inclinat 
de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap cas podran sobrepassar la superfície de 
la projecció de la planta ni el gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. 
En el mateix article, regula que en cobertes planes no es podrà sobrepassar el gàlib 
superior format per una línia horitzontal situada a 1,20 respecte el forjat de coberta. El 
projecte incorpora una secció en la qual s’acota la placa a 1,10m respecte el forjat. 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal segellat i 
emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, 
article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable, punt 4. Els 
béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació de fins el 50% 
de la quota de l’impost de béns immobles segons condicions descrites en el mateix 
article. 

Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la instal·lació en el 
Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions detallades en l’article 
5.4 de l’ordenança. 

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

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 2.608,00 € 

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

 
o Base imposable :  2.608,00 €. 
o Quota:   2.608,00 € x  3,00 % =  78,24 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 3,91 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.608,00 €) = 32,61 € 

 

TOTAL: (Impost)  3,91 € + (Taxa)  32,61 €  =  36,52 Euros 



 
 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat     
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 148-21 
 
     
Expedient núm.:  148/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Joan 
Torrents Franch i que consisteix en instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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 instal·lació solar fotovoltaica. 
 
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: 
 

- Es condiciona la instal·lació solar fotovoltaica a presentar una secció de 
coberta amb la situació dels captadors, a escala mínima 1:100, segons 
estableix l’article 3.2.d) de l’Ordenança municipal sobre la incorporació 
d’instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltaica. 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es 
posin i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. 
En cap cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el 
gàlib superior format per la línia horitzontal del carener.  
En el mateix article, regula que en cobertes planes no es podrà sobrepassar el 
gàlib superior format per una línia horitzontal situada a 1,20 respecte el forjat de 
coberta. El projecte incorpora una secció en la qual s’acota la placa a 1,10m 
respecte el forjat. 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 4.819,57 € 

i es considera adequat. 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: 
Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de 
l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 3,0 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable :  4.819,57 € 
o Quota:  4.819,57 € x  3,00 % = 144,59 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 7,23 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  4.819,57 € ) = 34,82 € 
 
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 6,00 m2 x 2 dia =  12,59 € 
 

TOTAL: (Impost)  7,23 € + (Taxa)  34,82 €+ (Taxa ocupació) 12,59 €  = 54,64 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
6.0.- LLICÈNCIA OBRES 161-21 
 



 
 

 
 

     
Expedient núm.:  161/21 
Objecte: construcció de dos habitatges adossats   
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció de dos habitatges adossats .  
 
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 Ramon 
Terradellas Soler per a l’execució de les obres consistents en construcció de dos 
habitatges adossats. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 any comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 anys. El transcurs d’ambdós terminis 
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de 
la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 15 de novembre de 2021, 

amb ID E2021004412 per la qual s’aporta documentació al projecte bàsic i el document 
d’acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat segons estableix el 
RD 210/2018. 

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

- Segons l’inventari del Pla Director de Clavegueram de Sant Julià de Vilatorta redactat 
per la Diputació de Barcelona, els carrers adjacents a la parcel·la disposen de 
claveguera, tot i que el tram de l’Av Jaume Balmes consta ND. 

 
 

- En parcel·les classificades pel POUM de sòl urbà consolidat, però que no siguin solars 
perquè el manqui algun dels serveis urbanístics bàsics definits a l’article 27.1 de la Llei 
d’urbanisme, el propietari haurà de garantir i d’executar simultàniament a l’obra 
d’edificació les obres necessàries perquè la parcel·la tingui condició de solar com a 
requisit formal per a la validesa de la llicència. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte executiu 
signat i visat, així com l’estudi de seguretat i salut, així com el nomenament dels 
professionals tècnics competents que exerciran les tasques de direcció d’execució, 
control de qualitat i coordinació de seguretat i salut. 

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



 
 

 
 

comptant el nivell natural de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol 
punt del terreny en contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de 
coberta.  

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

- 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 sol·licitar 
llicència d’obres per l’execució del gual i seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és de 
14,05 Ton. de  d’enderroc i construcció. 
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 15.2 i 15.3 
del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre al deposició controlada dels residus de la construcció, 
s’haurà de presentar davant l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència 
d’obres, un document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi 
ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de 
dipòsit per la posterior gestió. 
S’adjunta. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de paviments de 
calçades i voreres, per un valor de: 60,00 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 = 5.400,00 €. 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 

422.707,00 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 506.047,39 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

 
Superfície construïda garatge:  161,40 m2  
Superfície construïda habitatge :  461,80 m2 

623,20 m2 
161,40 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu) =    90.722,94 € 
461,80 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,60(Cu) =  415.324,45 € 

                506.047,39 € 

o Base imposable :  506.047,39 € 
o Quota:   506.047,39 € x 3,00 % =  15.181,42 € 

 
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 506.047,39 € ) =  536,05 € 
 

TOTAL: (Impost)  15.181,42 € + (Taxa)  536,05 € = 15.717,47 Euros 

 
 
Resutat: Aprovat per unanimitat 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA SEGREGACIÓ FINCA SITUADA ENTRE L'AVINGUDA PUIG I 
CUNYER I AVINGUDA DE VIC 
 
 
 Vista la sol·licitud presentada, registrada d’entrada amb el núm. E2021004422, 
sol·licitant una llicència urbanística de segregació  
 
Vist l’informe favorable de data 15 de novembre de 2021, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació:  
 
Paràmetres urbanístics de la zona 
 

 Classificació: Sòl urbà 

  Qualificació: Zona G, Solars de volumetria específica 
Zona J2, Solars d’edificació aïllada. 
Sistema Viari. Sistema d’espais verds. 
Superfície de l’àmbit a segregar: 1.794,76 m2 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat per 
l’agregació i posterior segregació segons s’ha detallat, emet el següent informe: 
 

1- L'objecte i les condicions de l'actuació projectada s'ajusten la normativa urbanística del 
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal definitivament aprovat el 8 de 
novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 de febrer de 2011. 

 
2- El present informe descriu l’agregació de les tres finques registrals i posterior 

segregació de la part corresponent a sistema viari i sistema d’espais lliures 
corresponents a les voreres de la finca la placeta. 
 

3- Agregació de les finques registrals inscrites en el Registre de la Propietat num 3 de Vic: 
 
- Finca núm. 168, inscrita al tom 1715, llibre 19, foli 18. Superfície registral de 

3.810,00 m
2
. 

- Finca núm. 345, tom 2087, llibre 44, foli 150, Superfície registral de 420,00 m
2
. 

- Finca núm. 196, tom 1699, llibre 33, foli 79, inscripció 14a., de Sant Julià de 
Vilatorta. Superfície registral de 2.911,79 m

2
. 

 
4- La finca resultant de l’agregació disposa d’una superfície de 7.141,79 m

2
. 

 

 
 

5- De la finca resultant de l’agregació es segrega la part qualificada pel POUM de sistema 
viari i sistema d’espais lliures (V3). Superfície a segregar de 1.794,76 m

2
, segons 

topogràfic adjunt realitzat per enginyer tècnic en topografia amb num de col·legiat 
7.206. 

 
 

 
6- El present expedient de  parcel·lació urbanística s’ajusta al Decret 64/2014, de 13 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, Secció 
2 Divisió de terrenys, part segona de Parcel·lació urbanística, dels articles 22 al 29. 



 
 

 
 

 
 
 
Atès que la proposta de segregació de terreny de la parcel·la s’ajusta a la normativa del 
planejament vigent, considero que es pot informar favorablement la proposta de segregació 
urbanística presentada. 
 
La definició de les finques segregades, per la qual s’informa favorablement, es la detallada a 
continuació segons la documentació adjuntada a la sol·licitud: 
 
  
 
La part segregada té una superfície total de 1.794,76 m

2 
que es divideix en sistema viari 

destinat a voreres i calçada, i sistema d’espais lliures corresponent a l’àmbit de la placeta. 
 
La part de finca destinada a sistema viari es correspon a les voreres perimetrals de la finca que 
sumen una superfície de 843,71 m

2
. 

- Límit 1 amb una longitud de 92,53 ml, i una superfície de 323,00 m2 
- Límit 2, amb una longitud 143,59 ml, i una superfície de 436,67 m2. 
- Límit 3, amb una longitud de 35,38 ml, amb una superfície de 84,04 m2. 

La part destinada a calçada, es correspon a la continuació, amb una longitud de 34,07 ml i una 
superfície de 239,16 m2. 
 
La part de sistemes d’espais lliures, corresponent a la placeta limita pel nord-est amb una 
longitud de 37,85 ml amb una longitud de 42,66 ml i amb el carrer Calldetenes amb una 
longitud de 29,78 ml. La superfície resultant és de 711,89 m

2
. 

 
 
El resum de superfícies és el següent; 
 Voreres:   843,71 m

2
 

 Calçada:  239,16 m
2
 

 Placeta:   711,89 m
2 

 Finca segregada 1.794,76 m
2 

 

Les coordenades UTM ETRS89 FUS31N de la part segregada són les següents; 
 

X=443689.81  Y=4641670.95 
X=443682.87  Y=4641683.97 
X=443681.15  Y=4641687.19 
X=443664.83  Y=4641721.61 
X=443641.91  Y=4641769.64 
X=443638.90  Y=4641768.20 
X=443651.11  Y=4641742.62 
X=443669.24  Y=4641704.47 
X=443678.64  Y=4641684.65 
X=443677.60  Y=4641680.59 
X=443671.33  Y=4641676.56 
X=443664.81  Y=4641672.34 
X=443659.90  Y=4641669.17 



 
 

 
 

Documentació gràfica annexa: 
 
 
1.- Agregació de finques inicials 
 
Finca 345 
Finca 168 
Finca 196 

2.- Segregació 

 

 

  
3.- Parcel·la final  Detall zona segregada segons topogràfic 

 

 

  
 

“  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar la llicència urbanística d’agregació per a posterior segregació de les 
següents finques registrals inscrites en el Registre de la Propietat núm. 3 de Vic:  

- Finca núm. 168, inscrita al tom 1715, llibre 19, foli 18, inscripció 9a. de 
Calldetenes (ara Sant Julià de Vilatorta). 

- Finca núm. 345, tom 2087, llibre 44, foli 150, inscripció 8a. de Sant Julià de 
Vilatorta. 

- Finca núm. 196, tom 1699, llibre 33, foli 79, inscripció 14a., de Sant Julià de 
Vilatorta. 

 
La part segregada té una superfície total de 1.794,76 m2 que es divideix en sistema 
viari destinat a voreres i calçada, i sistema d’espais lliures corresponent a l’àmbit de la 
placeta. 
 
La part de finca destinada a sistema viari es correspon a les voreres perimetrals de la 
finca que sumen una superfície de 843,71 m2. 

- Límit 1, amb una longitud de 92,53 ml, i una superfície de 323,00 m2 
- Límit 2 amb una longitud 143,59 ml, i una superfície de 436,67 m2. 
- Límit 3 de 84,04 m2. 

La part destinada a calçada, es correspon a la continuació, amb una longitud de 34,07 
ml i una superfície de 239,16 m2. 
 
La part de sistemes d’espais lliures, corresponent a la placeta limita pel nord-est amb 
una longitud de 37,85 ml amb una longitud de 42,66 ml i amb una longitud de 29,78 ml. 
La superfície resultant és de 711,89 m2. 
 
 
El resum de superfícies és el següent; 
 Voreres:   843,71 m2 
 Calçada:  239,16 m2 
 Placeta:   711,89 m2 

 Finca segregada 1.794,76 m2 

 

Les coordenades UTM ETRS89 FUS31N de la part segregada són les següents; 
 

X=443689.81  Y=4641670.95 
X=443682.87  Y=4641683.97 
X=443681.15  Y=4641687.19 
X=443664.83  Y=4641721.61 
X=443641.91  Y=4641769.64 
X=443638.90  Y=4641768.20 
X=443651.11  Y=4641742.62 
X=443669.24  Y=4641704.47 
X=443678.64  Y=4641684.65 
X=443677.60  Y=4641680.59 
X=443671.33  Y=4641676.56 
X=443664.81  Y=4641672.34 
X=443659.90  Y=4641669.17 



 
 

 
 

Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents.     
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- LICITACIO DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE 
PUNTS D'ACCES WIFI PUBLICS - INICIATIVA WIFI4EU 
 
Atès que en data 14 de maig de 2019 i per decisió de la Comissió Europea es va 
concedir a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut per un import de 15.000€ per 
a la instal·lació de punts públics d’accés WiFi al municipi pel qual posteriorment es va 
formalitzar el conveni entre l’Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta regulador del programa WiFi4EU amb número 
de conveni INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/013997-041155. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 4 del conveni de subvenció, la contractació del 
subministrament i instal·lació dels punts d’accés WiFi públics correspon a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta mentre que el pagament correspon directament a l’INEA 
mitjançant la plataforma habilitada de Wifi4EU i una vegada comprovat que els punts 
de connexió es troben en ple i correcte funcionament. 
     
Vist que l’Ajuntament té previst dur a terme la instal·lació de 13 punts de WiFi gratuït 
mitjançant la iniciativa WiFi4EU, entre ells a llocs com la zona esportiva, el pavelló 
municipal, l’edifici de l’Ajuntament, les piscines o l’skate park, entre d’altres. 
 
Vist que d’acord amb el conveni i vistes les diverses pròrrogues del termini d’execució 
aprovades per l’INEA, l’Ajuntament disposa fins a març del 2022 per a instal·lar i posar 
en funcionament els punts de WiFi gratuït. 
 
Vists els plecs de clàusules administratives particulars del contracte així com el plecs 
tècnics elaborats pels serveis tècnics municipals així com el conveni regulador de la 
iniciativa WiFi4EU. 
 
Atesa la quantia de la contractació i tenint en compte que el manteniment es tracta 
d’una prestació de caràcter plurianual i d’acord amb el que disposa l’article 29.8 LCSP 
els contractes menors no podran tenir una duració superior a l’any ni ser objecte de 
pròrroga, correspon dur a terme un procediment de licitació d’un contracte obert 
simplificat abreujat d’acord amb el procediment establert a l’article 159.6 LCSP. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment d’un 
sistema d’accés a internet gratuït a través de punts WiFi finançat a través de la 
iniciativa WIFI4EU. 
 
Segon.-  Aprovar l’obertura del procediment de licitació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert simplificat sumari amb més d’un criteris d’adjudicació automàtic, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà 
de 10 dies a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 



 
 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
9.0.- ADJUDICACIONS GRATUITES DE GESPA ARTIFICIAL 
 
Durant el mes d’octubre de 2021 es va publicar a la web municipal la convocatòria de 
sol·licituds per a la cessió gratuïta de gespa artificial sobrant de la substitució de la 
gespa del camp de futbol municipal, una gespa que es troba al final de la seva vida útil 
i que, per tant, no es troba en perfecte estat així com està marcada com a terreny de 
joc; tot d’acord amb el que s’informava a l’esmentada notícia. 
 
Es remarca també que la recollida i instal·lació de la gespa així com el seu ús és a 
càrrec i responsabilitat pròpia de l’interessat/da, exonerant a l’Ajuntament de qualsevol 
responsabilitat. En aquest sentit, a les persones beneficiàries se’ls comunicarà el dia i 
hora per a la recollida de la gespa concedida. 
 
Una vegada respostes les sol·licituds dels centres educatius del municipi han sobrat 
un total de 380 metres quadrats aproximadament que són els que s’han posat a 
disposició de les persones sol·licitants. 
 
A data 2 de novembre de 2021 a partir de les 00:00 i fins el dia 5 de novembre a les 
23:59h es podien presentar sol·licituds mitjançant instància genèrica o correu 
electrònic a sjv.ajuntament@vilatorta.cat. 
 
Atès l’ordre d’entrada de les sol·licituds i descartades aquelles sol·licituds enviades 
fora de termini. 
 
Un cop revisades totes les sol·licituds s’han aplicat els següents criteris d’adjudicació:  

- Per aquelles sol·licituds de més de 200 m2 s’aplicarà una reducció del 70%. 
- Per aquelles sol·licituds d’entre 100 i 200 m2 s’aplicarà una reducció del 30%. 
- Per aquelles sol·licituds de menys de 100 m2 es concedirà el total sol·licitat. 

 
Vist que aquesta es tracta d’una cessió a benefici de la població del municipi i que 
d’aquesta gespa no se’n pot obtenir cap benefici econòmic per part de l’Ajuntament 
tenint en compte que es troba al final de la seva vida útil. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adjudicació de les següents cessions gratuïtes de gespa artificial: 
 

Codi Quantitat aproximada 
adjudicada (m2) 

ACF 100 

CJC 70 

PCR 48 

ITO 30 

ATF 50 

RBC 30 

LSaS 70 

 



 
 

 
 

Les persones beneficiàries hauran de manifestar l’acceptació de l’adjudicació 
acceptant explícitament que es gestionarà sota la pròpia responsabilitat els residus 
derivats de la instal·lació de la gespa respectant el sistema de recollida selectiva 
municipal i fent-ne la gestió corresponent assumint les possibles responsabilitat 
administratives en cas d’incompliment.  
 
En cas que no es vulgui acceptar la gespa concedida caldrà manifestar la seva 
renúncia de manera prèvia a la recollida. Un cop entregada la gespa no es podrà 
tornar a l’Ajuntament i serà responsabilitat de la persona beneficiària la seva gestió 
com a residu. 
 
Segon.- Aprovar la següent llista d’ordre de crida en cas que alguna de les persones 
beneficiàries renunciïn a la quantitat adjudicada:  
 

Codi 

JRC 

RGS 

MVL 

LSeS 

JMV 

NGT 

SMP 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
10.0.- PACTE CONTRA LA SEGREGACIO A LES ESCOLES 
 
Vist l’escrit rebut del Síndic de Greuges de Catalunya en el qual s’exposa la possibilitat 
que els ajuntaments de municipis més petits de 10.000 habitants s'incorporin en els 
treballs del Pacte contra la segregació escolar, adjuntant el document d'adhesió al 
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya amb el següent contingut: 
 

COMPROMÍS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS 
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit 
de la planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut 
d’aquest pacte i assumeixen el compromís de: 
1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el 
Departament d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte. 
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes 
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix 
municipi. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local aprovar el compromís facultant a l’alcalde per a 
la seva signatura. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 



 
 

 
 

 
12.0.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de la convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta de Govern per part de les diferents Administracions 
Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions 
corresponents. 
 
13.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registre d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments des de la darrera sessió 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, 


