
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000021  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 29 de novembre de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez 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 21/2021 
3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L'OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ 
DE LES INSTAL·LACIONS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL PASSEIG MOSSÈN 
CINTO VERDAGUER I EL CARRER DEL PARE MANYANET DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA" 
4.- LLICENCIA OBRES 94-21 
5.- LLICENCIA OBRES 103-21 
6.- LLICENCIA OBRES 154-21 
7.- CONVENI DE COLABORACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA 
D'ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA 
D'OSONA 
8.- ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS 
SOCIALS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR I DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR 
9.- SOL·LICITUD PARADA NADAL 
10.- TARGETA PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
12.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
13.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
14.- INSTAL·LACIÓ INFRAESTRUCTURA PER AL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 
AL SECTOR DE PLEUNA NORD. 
 
 
 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local  de data 15 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 21/2021 
 
  La següent relació de despeses 21/2021 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/2021/2159 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 993789 27,05 

12/11/2021 
AOC:111844792 REF.:TPV36 / N.Albara:3608893  Data: 28-10-21 / Obs:CONSELL D'INFANTS / COCA ANIS 
CROSSANDRA / COCA XOCOLA 

F/2021/2160 B17421819 HIPER ESCOLA GIRONA SL 4598 37,95 

12/11/2021 AOC:111877387 Pack 3 Boles anti-atrapadits Gris /  PATULEIA 

F/2021/2161 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211269979 52,05 

12/11/2021 
AOC:111920052 Internet - 6Mb (Plaça del Marquès de la Quadra, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 1000Mb promo 
2021 

F/2021/2162 B66269689 REPARACIONS VIC SL 2101647 690,14 

12/11/2021 
AOC:111916899 Tub Hidràulic 4000mm / Protector Espiral / Brida 4,8mmx360 / Hores Treball / Esprai netejador 500ml 
/ Tub 

F/2021/2163 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 6182 305,21 

12/11/2021 
AOC:111879632 PAPER FOTOCOPIADORA DIN-A4 80grs PAQUET 500 FULLS / CARPETA LIDERPAPER GOMES 
CARTRÓ BLAU LP SOLAPES FO 

F/2021/2165 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2021//212941 168,41 

13/11/2021 
AOC:111965867 SEAR401A600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), 
Mod.R 

F/2021/2168 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 21019046 2.043,07 

16/11/2021 AOC:112191831 Gasoil Automoció 

  F/2021/2169 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-316 84,06 

16/11/2021 AOC:112192644 ossos espinada / burguer meat de vedella / pernil cuit cuixa / bistec extra / carn picada amb all i julive 

F/2021/2170 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 100436 242,00 

16/11/2021 
AOC:112194940 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10519722-1 Títol: Ajunt. de Sant Julià de Vilatorta - 
L`Os 

F/2021/2171 B45231198 COMARFI S.L. 2021-2022 241,49 

17/11/2021 
AOC:112246659 10108948           TRAJE PAJE REAL MELCHOR T.48 / 10108852           TRAJE PAJE REAL 
GASPAR T.52 / 1010904 

F/2021/2172 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046825363 408,80 

17/11/2021 
AOC:112274775 BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X360  / BRIDA-NYLON-PA6.6-UV-NEGRA-7,5X541  / BRIDA-NYLON-
TRANS-3,6X140  / BRIDA-NYLO 

F/2021/2232 40602455A ACTISPORT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 20000116 594,59 

18/11/2021 AOC:112335407 REPARACIÓ MARCADOR PAVELLÓ 

 



 
 

 
 

F/2021/2233 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046838793 184,94 

19/11/2021 AOC:112434683 ZAPATO-RANGER-3-S3-T42  / COLA-EN-SPRAY-500ML 

F/2021/2235 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 67 109,02 

20/11/2021 AOC:112476809 OLI W40 MAQUINA 

  F/2021/2248 B25834425 MI ENGINYERIA NZEB SLP 046/2020 10.194,25 

22/11/2021 AOC:112435980 Mesura 2. Instal·lacions de Generació elèctrica renovable de l'edifici del consultori mèdic i biblioteca. 

F/2021/2249 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 133175 19,90 

22/11/2021 AOC:112557636 SUPORT UNIVERSAL KSIX ARTICULAT, DE MÒBIL PEL COTXE 

F/2021/2250 3393XXXXX 
 

61/21 100,01 

23/11/2021 AOC:112646293 varis teles 

  F/2021/2251 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 353 17,42 

23/11/2021 
AOC:112660168 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- AJUNTAMENT- PHI FLUORESCENT 58W 830 / TASSA 
RECICLATGE ECORAEE / PHI CEBAD 

F/2021/2252 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210367 3.523,52 

23/11/2021 AOC:112662309 Calendaris Sant Julià 2022 

 F/2021/2254 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 2438 221,94 

24/11/2021 
AOC:112674815 REF.: GUÀRDIA MUNICIPAL_AGENT 1005_parcial / PANTALÓ TEIXIT IBQ CREML. HIVERN TIRO 
ALT. / SAMARRETA TERMIC 

F/2021/2255 7709XXXXX 
 

125-A 1.150,08 

24/11/2021 AOC:112712444 Edifici Ajuntament, treballs neteja novembre 

F/2021/2256 7709XXXXX 
 

126-A 104,75 

24/11/2021 AOC:112712822 Saló Catalunya, treballs neteja novembre 

 F/2021/2257 7709XXXXX 
 

127-A 180,99 

24/11/2021 AOC:112713024 Ca l´Anglada, treballs neteja, novembre 

 F/2021/2258 7709XXXXX 
 

128-A 1.968,42 

24/11/2021 AOC:112713244 Pavello esportiu, treballs neteja novembre 

F/2021/2259 7709XXXXX 
 

129-A 60,42 

24/11/2021 AOC:112713353 Marquesines Autobus, treballs neteja novembre 

F/2021/2260 7709XXXXX 
 

130-A 1.574,67 

24/11/2021 AOC:112713486 Llar d´Infants, treballs neteja novembre 

 F/2021/2261 7709XXXXX 
 

131-A 3.842,74 

24/11/2021 AOC:112713652 Escola publica, treballs neteja novembre 

 F/2021/2262 7709XXXXX 
 

132-A 862,50 

24/11/2021 AOC:112713845 Consultori mèdic, treballs neteja novembre 

F/2021/2263 7709XXXXX 
 

133-A 431,12 

24/11/2021 AOC:112713958 Centre de dia, treballs neteja novembre 

 F/2021/2264 7709XXXXX 
 

134-A 83,74 

24/11/2021 AOC:112714072 Aula de Cultura, treballs neteja novembre 

 F/2021/2265 G66133497 DONA CANÇÓ 39/2021 550,00 

24/11/2021 AOC:112685051 taller Amor patriarcal. Revisant els nostres vincles. 

F/2021/2266 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 759 586,08 

25/11/2021 
AOC:112781071 P20-TACJ-004 - Subm. planta ( a l'Avinguda de Vic (Parada d'autobusos) durant el mes de novembre. 
) / P20- 

F/2021/2279 B60301496 SICAL 001 210775 188,30 

25/11/2021 AOC:112793134 UNIECO 40-PIQUERSA  LATERAL D600/950 * / PORTES 2 - P 

F/2021/2280 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A625635 36,98 

25/11/2021 AOC:112794830 PAPEL HIG. ECO NATURAL 20 2C P-108 

F/2021/2281 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A625690 44,60 

25/11/2021 AOC:112794837 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2021/2282 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 1470 377,91 

26/11/2021 
AOC:112876194 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 



 
 

 
 

F/2021/2283 A08663619 CAIXABANK S.A. 

 

1,69 

26/11/2021 AOC:112866234 PRESENTACION RECIBOS 

 F/2021/2284 F66707514 COL·LECTIU PUNT 6 2021 174 3.424,30 

26/11/2021 AOC:112823045 Processos participatius. Comunicació del procés i sessió informativa dels tallers participatius dins de l' 

F/2021/2285 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2021/D3/000581 102,26 

26/11/2021 AOC:112873243 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE GLUTEN / 6 CARN 

F/2021/2293 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 16,26 

16/11/2021 SAL RENTAPLATS DE LA LLAR D'INFANTS 

 F/2021/2294 7727XXXXX 
 

01/0002747 72,95 

22/11/2021 BEGUDES I ALIMENTACIÓ PER FESTES 

 F/2021/2295 77273961X MARIA DOLORS VILAREGUT FONT 01/0003440 43,75 

22/11/2021 BEGUDES I ALTRES FESTA MAJOR 

 F/2021/2296 B66923657 MAXI CASA 2021048417 7,33 

22/11/2021 GOMA EVA DE 40X60 VERMELLA I PAPERERIA 

 F/2021/2297 3395XXXXX 
 

097/2021 2.855,60 

23/11/2021 COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORA I ADEQUACIÓ D'INFRAESTRUCTURES 

F/2021/2298 B64690043 TRASOFA COMERCIAL DEL MUEBLE S.L. 0/3832 112,00 

24/11/2021 POUFF PER PUNT JOVE 

  F/2021/2299 3395XXXXX 
 

N000305/2021 9,95 

25/11/2021 ARNIDOL MORADOS I GOLPES PER LLAR D'INFANTS 

F/2021/2300 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO A2313001/2021 41,70 

25/11/2021 ALCOHOL PER NETEJA 

  F/2021/2301 3394XXXXX 
 

202188 145,20 

27/11/2021 AOC:112947363 Emissió en directe del Ple Municipal del 27 de setembre de 2021 

F/2021/2302 3394XXXXX 
 

202189 145,20 

27/11/2021 AOC:112947503 Emissió en directe del ple Municipal del 2 de novembre de 2021 

F/2021/2303 3394XXXXX 
 

202190 145,20 

27/11/2021 AOC:112947512 Emissió en directe del Ple Municipal del 18 de novembre de 2021 

F/2021/2304 B66923657 MAXI CASA 2021050371 4,78 

26/11/2021 
SEIENT 
LONA 

   F/2021/2305 7707XXXXX 
 

1 242,00 

26/11/2021 
DISSENY I PRODUCCIÓ ARTÍSTICA PLACA INFORMATIVA DEL MURAL CERÀMIL DEL MEMORIAL JOAN 
CAPDEVILA 

 
   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L'OBRA "MILLORA I 
ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL 
PASSEIG MOSSÈN CINTO VERDAGUER I EL CARRER DEL PARE MANYANET 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA" 
 
  Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta de 25 de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de 
l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre el passeig 
Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Obras, 
Servicios y Mantenimientos Egara S.L. pel preu de 169.600 €, més 35.616 € en 
concepte d’IVA. 
 



 
 

 
 

Atès que en data 15 de juny de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que 
és de quatre mesos. 
 
Vista la certificació núm. 4 de l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el 
tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de 
Vilatorta, presentada per l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L., 
amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 32.691,86 €, IVA inclòs.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra de millora i adequació de les 
instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare 
Manyanet a Sant Julià de Vilatorta, per un import de 32.691,86 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.450.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 94-21 
  
     
Expedient núm.:  94/21 
 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  
 
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'un habitatge unifamiliar aïllat,  
 
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. 

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

- En relació al límit de parcel·la, es donarà compliment a l’article 24 Adaptació 
topogràfica del terreny. Les plataformes d’anivellament al límit de la parcel·la no 
poden situar-se a més de 1,50m per damunt. Les plataformes d’anivellament a 
l’interior de la parcel·la han de disposar-se de manera que no sobrepassin els 
talussos ideals de pendent 1:3 (alçària: base). No s’admeten murs de contenció 
de terres a l’interior de la parcel·la. En cas que sigui necessari salvar desnivell 
s’haurà de de realitzar mitjançant talussos. En cada punt l’alteració de la cota 
natural del terreny no pot excedir de 2,50m. 

- En 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 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. 

- 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. 

- Segons l’inventari del Pla Director de Clavegueram de Sant Julià de Vilatorta 
redactat per la Diputació de Barcelona, el carrer disposa de claveguera, segons 
plànol adjunt. 
 

 
 

- 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. 

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

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

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

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

- 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 16,00 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. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 16,00 ml x 1,60 ml x 45 €/m2 
= 1.152,00 €. 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 
214.864,05 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 230.826,87 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

 
Superfície construïda en pb: 152,60 m2, d’habitatge 
     37,80 m2, de garatge 
     10,10 m2, de porxo 
Superfície construïda en p1:  51,40 m2 
                 251,90 m2 
 
Superfície construïda garatge:      37,80 m2 
Superfície construïda habitatge: 214,10 m2 

     251,90 m2 
  37,80 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,00(Cu) =    23.178,96 € 
214,10 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu) =  210.057,79 € 

        233.236,75 € 

o Base imposable:  233.236,75 € 
o Quota:  233.236,75 € x  3,00 % =  6.997,10 € 

 
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 233.236,75 € ) = 263,24 € 

 

TOTAL: (Impost)  6.997,10 € + (Taxa)  263,24 € = 7.260,34 Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 103-21 
 
     
Expedient núm.:  103/21 
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 
 
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.  
Abans de començar l’obra caldrà definir la ubicació de la maquinària i equip de 
depuració de la piscina que també s’ha d’ajustar a la normativa en relació a les 
separacions als límits de la parcel·la. 

 
- La present llicència d’obres no inclou moviment de terres per adaptació o modificació 

de la topografia del jardí. Tampoc per la formació de murs de contenció. variació en 
l’anivellació del jardí 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:  8.075,00 € 
o Quota:   8.075,00 € x  3,00 % =  242,25 € 

 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 8.075,00 €) = 38,07 € 

 

TOTAL: (Impost)  242,25 € + (Taxa) 38,07 €  = 280,32 € Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 154-21 
 
     
Expedient núm.:  154/21 
 
Objecte: rehabilitació i increment del nombre d'habitatges de 5 a 6 unitats  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres que consisteix en rehabilitació i 
increment del nombre d'habitatges de 5 a 6 unitats.  
 
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 rehabilitació i increment del nombre d'habitatges de 5 a 6 
unitats,  
 
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 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 2 de novembre de 
2021 amb ID Registre E2021004261 per la qual s’aporta documentació a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- Segons el Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés 
als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions, article 3 Àmbit 
d’aplicació, és d’aplicació: 

1. A tots els edificis i conjunts d’ús residencial o no, i siguin de nova 
construcció o no, que estiguin acollits, o s’hagin d’acollir, al règim de 
propietat horitzontal que regula la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre 
propietat horitzontal. 

2. Als edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte 
d’arrendament per un termini superior a un any, llevat dels que tinguin un 
sol habitatge. 

El tècnic redactor del projecte aporta una carta de compromís conforme la 
propietat entregarà el projecte de telecomunicació requerit. El sol·licitant, Pere 
Boixeda Molist, es compromet a entregar el projecte de telecomunicacions. 

- L’habitatge 2n 2a, que segons projecte és preexistent, té una superfície de 
50,22m2. Segons l’article 47.2.2.7 Superfície mínima dels habitatges la 
superfície mínima construïda no serà inferior a 65,00 m2 i la corresponent 
superfície útil mínima serà de 55,50m2. Per tant, la superfície de l’habitatge 
2on-1a no s'ajusta a la normativa urbanística del text refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
El sol·licitant ha aportat documentació per justificar que l’habitatge és existent, i 
previ al POUM. S’aporta un informe de l’arquitecte Clara Muñoz Moner, 
col·legiada 63737/8, del 20 de febrer del 2020, en relació als habitatges 2-1a i 



 
 

 
 

2-2a, en el qual hi conta que la propietat ha acreditat documentalment la 
condició administrativa com a habitatge, que de la inspecció visual se’n dedueix 
que l’habitatge no reuneix els mínims del D141-2012, però que un cop 
executades les obres necessàries, podrà adequar-se al decret d’habitabilitat. 
També s’ha portat la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge 2on-2a, num 
CHB7705202001, atorgada el 2002, i per tant prèvia al POUM. 

- Per tractar-se d’un bé inclòs en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl 
urbà; fitxa num 24, es donarà compliment a la normativa específica per 
elements catalogats; Títol VII Patrimoni de la normativa del POUM. 
Article 217. Criteris d’intervenció general.  
a) La conservació, la recuperació, la restauració la millora i la utilització del bé 

han de respectar els valors que han motivat la catalogació, sens perjudici 
que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials 
contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar 
determinats elements o èpoques. 

b) La catalogació dels béns es realitza amb la finalitat de la seva conservació. 
En aquest sentit, hi ha un valor que és comú a tots ells que és el valor de 
l’autenticitat. En atenció a aquest valor no s’admeten els enderrocs dels 
objectes de protecció, adaptant els processos i sistemes constructius a la 
seva permanència amb la protecció adequada durant tota l’obra. 

c) Tota proposta d’intervenció s’ha de justificar en l’estudi científic previ de les 
característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.  

d) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, 
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé. 

e) És prohibit reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos 
en què s’utilitzin part originals, i de fer-li addicions mimètiques que en 
falsegin l’autenticitat històrica. 

f) Es prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la 
degradació del bé o que l’eliminació en permeti una millor interpretació 
històrica. En aquests casos, cal documentar les part que hagin d’ésser 
eliminades. 

g) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes, conduccions aparents en 
les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o 
privats que n’alterin la seva imatge externa. 

h) La subjecció a prèvia llicència abasta a totes les operacions i actuacions 
que puguin afectar a les edificacions catalogades, sense perjudici que 
s’exigeixi una autorització d’un a altra administració. 

Per tant, en relació a la substitució de finestres, i per formar part del conjunt 
extern protegit, caldrà conservar el perímetre de totes les obertures, les reixes i 
baranes (elements de serralleria), els vitralls i els porticons. Pel que fa a 
l’enllistonat, es reproduirà de manera coherent amb el conjunt. Pel que fa a 
materials, colors i textures, es reproduirà l’aspecte original. Així mateix caldrà 
aportar mostres o informació de la fusteria de les obertures, les quals tindran el 
mateix tractament en totes les façanes. En cas de dubte en elements concrets, 
es farà la consulta específica als serveis tècnics municipals. 
Tal i com estableix l’article 225, les obres no alteraran de manera visible la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici. 
Les obres de substitució de les finestres, per tractar-se d’obres de “reparació, 
conservació i manteniment”, s’inclouen en les obres de reparacions menors o 
de conservació i manteniment definides en l’article 219 de la normativa del 
POUM.  



 
 

 
 

L’article 219. Condicions de les llicències pe a obres de reparacions menors o 
de conservació i manteniment. 
A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances 
d’aplicació que corresponguin, per a l’obtenció de llicència d’obres en aquelles 
obres de reparacions menors o de conservació i manteniment que afectin 
l’edifici o bé catalogat, s’adjuntaran els següents documents addicionals:  

a) Fotografia actual de la façana o bé catalogat. 
b) Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin 

entendre perfectament la solució constructiva amb cotes, indicació 
dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el conjunt de la 
façana. 

L’article 224. Nivell B. Béns culturals d’interès local (BCIL) o béns integrants del 
Patrimoni Cultural Català. (BIPCC) 

 5. En els BCIL es poden realitzar les obres i actuacions que la LPCC permet 
pels BCIN amb les següents precisions: 
a) No es podran realitzar obres de nova planta i substitució. 
b) No s’admeten les intervencions de reestructuració que afectin als elements 
que configuren l’estructura tipològica de l’edificació més enllà de la necessària 
en raó a intervencions de rehabilitació; només s’admeten les de reconstrucció 
en els casos en què s’utilitzin parts originals i aquelles, altres parts que 
estiguin suficientment documentades, evitant interpretacions mimètiques de la 
resta. 
c) Els BCILs es podran ampliar, d’acord amb la normativa, sempre i quan 
l’ampliació no afecti els valors protegits, que estan relacionats a la fitxa. 
d) No es pot procedir a la demolició si no és de les parts que comportin la 
degradació del bé o que l’eliminació permeti una millor protecció dels valors 
que justifiquen la declaració de BCIL- 

- Tant el format, composició, material i color de la fusteria s’adequarà a la 
normativa específica del catàleg de patrimoni i a la carta admesa per al Nucli 
Antic. Caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les obertures, les 
quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 

- 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. 

- Abans de començar l’obra caldrà presentar l’assumeix d’execució de les obres 
de l’arquitecte tècnic, que segons la sol·licitud de llicència és Albert Soler 
Molist, núm col 11831. 

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

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

- 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 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 11,46 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. 
Per tot lo exposat, abans de començar l’obra, caldrà aportar la documentació 
següent: 
- Projecte de telecomunicacions. 
- Assumeix de direcció d’execució de l’arquitecte tècnic. 
- Certificat d’acceptació de runes d’un gestor autoritzat. 
- En relació a la substitució de les finestres, cal justificar el compliment de 

l’article 217 i aportar la documentació detallada en l’article 218; fotografies i 
plànols. 

 
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 
115.434,89 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 188.583,02 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda d’intervenció: 527,21 m2 
527,21 m2 x 511,00 €/m2(Mb) x 0,50(Ct) x 1,40(Cu) = 188.583,02 € 

Segons l’article 6è punt 1.b) de l’esmentada ordenança, es concedirà una bonificació del 95% de la quota de 
l’impost a favor de les obres de rehabilitació en les que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació. 
Aquesta declaració d’especial interès li correspon al Ple de la Corporació. Per tant, tenint en compte que 
l’interessat ja l’ha sol·licitat, s’aplicarà la bonificació un a vegada el Ple acordi la declaració d’especial interès. 

 
o Base imposable: 188.583,02 € 
o Quota: 188.583,02 € x  3,00 % =  5.657,49 € 

 
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 188.583,02 € ) =  218,57 € 
 

TOTAL: (Impost)  5.657,49 € + (Taxa)  218,57 € = 5.876,06 Euros 

 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 



 
 

 
 

7.0.- CONVENI DE COLABORACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL 
PLA D'ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA 
COMARCA D'OSONA 
 
El 4 d’octubre de 2012 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el 
Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona i 
el Consell Comarcal d’Osona presta el servei de suport als ajuntaments.  
 
L’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
determina les formes de cooperació entre les diferents administracions, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, mitjançant consorcis o convenis 
administratius.  
 
Tots els municipis de la comarca tenen signat el conveni de cooperació per a la 
implantació i execució del PAS.  
 
Atès que la majoria dels convenis es van signar entre els anys 2012 i 2013 i cal 
adequar-los a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i a les 
noves casuístiques d’alguns municipis ja que en els últims anys hi ha hagut algunes 
modificacions en la obligatorietat d’alguns riscos municipals.  
 
Atès que el conveni estableix els pactes de la col·laboració i l’aportació econòmica per 
part dels municipis signants en funció del número de plans obligats, de la població i en 
concepte de manteniment del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM). 
 
Atès que per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta hi ha la voluntat de renovar 
l’esmentat conveni de cooperació formalitzat amb el Consell Comarcal d’Osona. 
 
Vistes les obligacions que corresponen a l’Ajuntament d’acord amb el model de 
conveni, entre elles les de finançament, i tenint en compte que és necessària la 
designació d’una persona referent del municipi per a la coordinació del PAS-PC així 
com d’una persona suplent.  
 
El 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, en el seu art. 85, atribueix a la comarca la 
realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal.  
 
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, en el seu art. 25, estableix que correspon 
a la comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del 
Parlament i les que li deleguin els municipis.  
 
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el Consell 
Comarcal d’Osona de cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i 
Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona. 
 
Segon.- Designar com a persona referent del municipi per a la coordinació del PAS-PC 
al regidor Lluís Solanas Roca i com a suplent a l’alcalde Joan Carles Rodríguez 
Casadevall. 



 
 

 
 

 
Tercer.- La despesa derivada d’aquest conveni d’acord amb l’apartat quart del conveni 
anirà a càrrec de la partida pressupostària 21.135.465.01 del pressupost de despeses 
de l’exercici corresponent.  
 
Quart.- Facultar al regidor Lluís Solanas Roca per a la signatura del conveni i de la 
resta de documents que siguin necessaris per a la seva formalització i execució. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal d’Osona als efectes de 
formalitzar el conveni. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
8.0.- ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA DEL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS 
SOCIALS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR I DE LLIBRES I MATERIAL 
ESCOLAR 
 
   Fets/antecedents 
 
Atès que el Consorci d’Osona de Serveis Socials executa, coordina, coopera, i 
desenvolupa diversos programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques 
d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i d’acció social. 
 
Vista la Llei Orgànica 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, en el seu preàmbul destaca la importància de la 
responsabilitat social de realitzar actuacions preventives envers la població infantil i 
adolescent de Catalunya i la necessitat de ser proactiu amb actuacions que donin 
oportunitats a l’infant i adolescent. 
 
El Consorci d’Osona de Serveis Socials tramita a través del Consell Comarcal d’Osona 
les convocatòries d’ajuts destinades a ajuts de Complements de Menjador i de Llibres i 
Material escolar, a la qual s’han adherir aquells municipis de l’àrea Bàsica de Serveis 
socials que hi estiguin interessats. 
 
En compliment del mandat legal esmentat, la voluntat política de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta és ser proactiu en la prevenció i actuacions per pal·liar els efectes de 
situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants al seu càrrec. 
 
 
Fonaments de dret  
 
Llei Orgànica 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència 
 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, 
 



 
 

 
 

1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la tramitació i 
convocatòria d’ajuts de Complements de Menjador i de Llibres i Material escolar pels 
alumnes residents al municipi. 
 
2.- Notificar aquests acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials i comunicar-lo a la 
persona responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a la Intervenció i a 
la Tresoreria als efectes oportuns. 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
9.0.- SOL·LICITUD PARADA NADAL 
 
Vista la sol·licitud presentada amb registre d’entrada número E2021004545 de data 22 
de novembre de 2021, per a la instal·lació d’una parada per a vendre manualitats 
durant un cap de setmana de les festes de Nadal. 
 
Vista l’experiència positiva de la parada que va fer a l’estiu d’aquest any, i valorant la 
iniciativa d’aquest adolescent. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local concedir l’autorització per a la instal·lació d’una 
parada a la plaça Catalunya per vendre manualitats durant els dos dies d’un cap de 
setmana de les festes de Nadal, que haurà de concretar amb la regidoria de comerç. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
10.0.- TARGETA PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació, referent a l’atorgament de targeta d’aparcament 
provisional per a persona amb discapacitat com a titular no conductora, i amb el 
següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2021004514, en data 18 de novembre de 2021 sol·licitant la targeta 
d’aparcament provisional per a persona amb discapacitat com a titular no 
conductora. 

 
Vist el registre d’entrada E2021004514 pel qual es tramet la documentació requerida 
per a la concessió d’una targeta d’aparcament provisional per a persona amb 
discapacitat com a titular no conductora. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa i amb validesa d’1 any des de la seva concessió. 
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 



 
 

 
 

Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar targeta d’aparcament provisional per a persona amb discapacitat com 
a titular no conductora, amb les condicions establertes en la normativa vigent i amb 
validesa d’un any des de la seva concessió. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedora del 
règim de recursos que li corresponen. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
12.0.- 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 de Govern Local  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 registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments des de la darrera sessió i que es gestionaran des de cada regidoria en 
funció de les delegacions corresponents. 
 
14.0.- INSTAL·LACIÓ INFRAESTRUCTURA PER AL SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS AL SECTOR DE PLEUNA NORD. 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’acorda comunicar als veïns del sector de Pleuna 
nord els punts on s’instal·laran els suports per a les connexions dels serveis de 
telecomunicacions segons el plànol dibuixat pels serveis tècnics municipals, amb 
l’objectiu que es pugui donar el servei amb la màxima urgència possible atenent les 
peticions del veïnat. 
 
 
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, 


