
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000019  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 2 de novembre de 2021 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 19/2021 29102021 
3.- LLICENCIA OBRES 80-21 
4.- LLICENCIA OBRES 93-21 
5.- LLICENCIA OBRES 96-21 
6.- LLICENCIA OBRES 118-21 
7.- LLICENCIA OBRES 119-21 
8.- LLICENCIA OBRES 167-21 
9.- MODIFICACIÓ CONDICIONS CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA  139-21 
10.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
11.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
12.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
13.- AUTORITZACIO DE PAS CAMINADA RUPIT-TARADELL 
14.- APROVACIO COMPTES AGBAR 3R TRIMESTRE 2021 
15.- ALTRES INFORMACIONS 
16.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
17.- 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 18 d’octubre de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 



 
 

 
 

Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 19/2021 29102021 
 
 La següent relació de despeses 19/2021 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: 
Escriviu aquí el text de la proposta: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   

Núm. Entrada Cognoms i nom o raó social Núm. doc.  
Data registre Text explicatiu Data doc. Euros 

F/2021/2031 A58103805 PINTURES VIC 
SA 

20210100008407 1.119,25 

18/10/2021 AOC:110222026 FAPLISA ACRILICA ESPECIAL BLANCA F-1009 / PeVé DISSOLVENT UNIVERSAL 

F/2021/2032 B63042501 CROSSANDRA, 
LA BOTIGA 
DELS 
CANELONS SL 

2021/D3/000496 102,26 

19/10/2021 AOC:110265449 6 CARN / 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE GLUTEN 

F/2021/2033 A08447369 EL 9 NOU PUB 102651 232,32 

19/10/2021 AOC:110268675 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10520788-1 Títol: + Mn. Jaume 
Reixach Soldev 

F/2021/2035 B64929532 TRENCHS 
ENGINYERIA I 
ARQUITECTURA 
S.L. 

355 11.778,14 

19/10/2021 AOC:110118151 Projecte enllumenat públic segons oferta 23701. 

F/2021/2036 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

20/10/2021 AOC:110349724 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2037 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

20/10/2021 AOC:110350952 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2038 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

20/10/2021 AOC:110350953 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2039 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

20/10/2021 AOC:110350954 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2040 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

20/10/2021 AOC:110350955 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2041 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

20/10/2021 AOC:110350956 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2042 B63633259 CASA GALLART 

ARTESANS SL 
2021-290 63,86 

20/10/2021 AOC:110354949 burguer meat de vedella / ous mitja dotzena / pernil cuit cuixa / pit de pollastre / bistec extra 

F/2021/2043 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 347 44,47 

20/10/2021 AOC:110375478 REF: GUARDERIA PATULEIA- hores operari - dijous 7 Octubre- calefaccio 

F/2021/2044 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 348 0,73 

20/10/2021 AOC:110375502 REF: OFICINES AJUNTAMENT- MANGUITO UNIO PVC SERIE LLISA 25 

F/2021/2045 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 349 14,82 

20/10/2021 AOC:110375512 ref: pavello- hores treball operari- divendres 17 setembre- valvula caldera 

F/2021/2047 B55160550 AMBISIST 
PRODUCTES DE 

A622990 266,21 



 
 

 
 

NETEJA SL 

21/10/2021 AOC:110445824 PAQUETE-6 ROLLO HYG/IDENTI HANDS ECO 

F/2021/2049 B87080545 GRUPO 
T.AMBIENTAL 
ASLE S.L. 

A2100836 2.105,24 

22/10/2021 AOC:110536516 Mano de obra oficial 1ª / Mano de obra ayudante / Transporte / Bobina + capuchón (válvula modo 
trabajo) / 

F/2021/2050 7709XXXXX  110-A 1.150,08 

24/10/2021 AOC:110587324 Edifici Ajuntament   
F/2021/2051 7709XXXXX  111-A 104,75 

24/10/2021 AOC:110587345 Saló Catalunya, treballs neteja octubre  
F/2021/2052 7709XXXXX  112-A 180,99 

24/10/2021 AOC:110587365 Ca l ´Anglada, treballs neteja octubre  
F/2021/2053 7709XXXXX  113-A 1.968,42 

24/10/2021 AOC:110587376 Pavelló esportiu, treballs neteja octubre  
F/2021/2054 7709XXXXX  114-A 60,42 

24/10/2021 AOC:110587419 Marquesines Autobus. treballs neteja octubre 

F/2021/2055 7709XXXXX  115-A 1.574,67 

24/10/2021 AOC:110587883 Llar d´Infants, treballs neteja octubre  
F/2021/2056 7709XXXXX  116-A 3.842,74 

24/10/2021 AOC:110587899 Escola pública, treballs neteja octubre  
F/2021/2057 7709XXXXX  117-A 862,50 

24/10/2021 AOC:110587923 Consultori mèdic. treballs neteja octubre  
F/2021/2058 7709XXXXX  118-A 431,12 

24/10/2021 AOC:110587942 Centre de dia, treballs neteja octubre  
F/2021/2059 7709XXXXX  119-A 83,74 

24/10/2021 AOC:110587958 Aula  de Cultura, treballs neteja octubre  
F/2021/2060 B62039672 INSTAL.LAD 

SANT JULIÀ SLL 
Emit- 350 27,97 

25/10/2021 AOC:110649465 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- MANGUITO ADAPTADOR PER POLITILE 11/2 / 
REDUCCIO 241 LLAUTÒ 11/2X1 

F/2021/2061 B67152173 CROUS EXPERT 
S.L. 

0 202670 275,70 

25/10/2021 AOC:110648542 N.Albara:2948  Data: 18-10-21 / ACCEPTACIÓ - PRESSUPOST FIRMAT / . / Pressupost: 
204016 / 0   XARXES PORTE 

F/2021/2062 B64954787 IMPRESIÓ 
CATIM S.L.U. 

A 2907 316,74 

25/10/2021 AOC:110626450 IM-WF4745DTWF / LPI  
F/2021/2063 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

26/10/2021 AOC:110681881 PRESENTACION RECIBOS  
F/2021/2064 B55160550 AMBISIST 

PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A623338 41,67 

26/10/2021 AOC:110697284 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 / PAPEL HIG. ECO NATURAL 20 2C P-108 

F/2021/2065 B55160550 AMBISIST 
PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A623339 50,54 

26/10/2021 AOC:110697286 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2021/2066 4060XXXXX  40 1.355,20 

19/10/2021 MENUS CENTRE DE DIA MES DE SETEMBRE  
F/2021/2067 4784XXXXX  30 206,00 

21/10/2021 TALLER WORKSHOP D'INICIACIÓ AL TORN  
F/2021/2068 3394XXXXX E 00128 3.630,00 

21/10/2021 ACTUACIÓ PIRATES RUMVERSIONES  
F/2021/2069 J67420687 TXANAVI SCP 01/031685 41,05 

21/10/2021 ESMORZAR BRIGADA FESTA MAJOR  
F/2021/2070 J67420687 TXANAVI SCP 01/031684 60,00 

21/10/2021 VALS REGAL FESTA MAJOR   



 
 

 
 

F/2021/2071 B66269689 REPARACIONS 
VIC SL 

2101563 94,99 

26/10/2021 AOC:110703705 Hores treball / Esprai netejador 500ml  
F/2021/2072 B67152173 CROUS EXPERT 

S.L. 
0 202678 963,16 

27/10/2021 AOC:110728872 N.Albara:2959  Data: 20-10-21 / ACCEPTACIÓ - PRESSUPOST FIRMAT / . / Pressupost: 
204116 / 0   Taules pícni 

F/2021/2079 B63633259 CASA GALLART 
ARTESANS SL 

2021-295 94,71 

27/10/2021 AOC:110759343 cuixes de pollastre / mandonguilles grans o sopa / ous mitja dotzena / bistec extra / pit de 
pollastre / f 

F/2021/2081 B63701775 BRAUT EIX 
AMBIENTAL SL 

2021/212080 91,44 

27/10/2021 AOC:110737178 Checker clor Lliure Hanna (0 a 2.5 ppm) ( N/S:                    ) / Reactiu liquid clor lliure A+B / Ter 

F/2021/2082 B67534842 ISERN 
ELECTRO SLU 

130491 89,90 

27/10/2021 AOC:110715906 ASPIRADOR SENSE BOSSA ROWENTA CYCLONIC 

F/2021/2083 U67273987 GIROCOPI SL 
SISTEMES 
D'ORGANITZACI
Ó SA UTE 

S 2021/S/4057 223,00 

27/10/2021 AOC:110725672 0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E8766 S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 
2021/S/28580  MANTENIMENT NEGR 

F/2021/2085 B67158659 CATWAS 365 
S.L. 

2021 21147 248,05 

27/10/2021 AOC:110804003 Bateria DEA   
F/2021/2086 A08472276 WÜRTH 

ESPAÑA SA 
4046719608 1.039,70 

28/10/2021 AOC:110833138 MANGUERA-PROFESIONAL-AMARILLO-4C-3/4  / CHAQUETA DE TRABAJO 2021 XXL  / 
CINTA-AMERICANA-50MX50MM-GRIS-PLAT 

F/2021/2087 B62117783 AQUADIRECT 
BLUE PLANET 
SL 

A 2021/A 44430 50,82 

28/10/2021 AOC:110838678 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente / Vasos Papel (1000 u.) / Fianza según contrato / 425 
F/N/C OI 

F/2021/2088 B62117783 AQUADIRECT 
BLUE PLANET 
SL 

A 2021/A 52014 37,51 

28/10/2021 AOC:110838716 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento 
Fuente 

 

F/2021/2089 B62117783 AQUADIRECT 
BLUE PLANET 
SL 

A 2021/A 59687 37,51 

28/10/2021 AOC:110838762 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente 

F/2021/2090 B62117783 AQUADIRECT 
BLUE PLANET 
SL 

A 2021/A 67461 37,51 

28/10/2021 AOC:110838789 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente 

F/2021/2091 B66292186 TIÓ 
AUTOMOCIÓ 
S.L. 

66 109,02 

28/10/2021 AOC:110837540 OLI PER MAQUINA   
F/2021/2092 B61169769 RECOLLIDA DE 

RESIDUS 
D'OSONA S.L. 

5604235340 256,28 

28/10/2021 AOC:110862357 Pressupsot M27021, contenidor multiproducte 1.100 l. centre d'hípica La Mata 

F/2021/2093 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP 
SAU 

20,65 

28/10/2021 TOVALLONS I ESTOVALLES   
F/2021/2095 B63314132 PRISMA VIC 290 60,89 

29/10/2021 MARCS I FOTOS DE L'HOMENATGE DELS MOSSOS A EN SEGUNDO 

 
   
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 80-21 
 
     



 
 

 
 

Expedient núm.:  80/21 
Objecte: construcció d'un suplement de mur per dur a terme una adaptació topogràfica 
del terreny  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Lorenzo 
Proia i que consisteix en construcció d'un suplement de mur per dur a terme una 
adaptació topogràfica del terreny.  
 
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 suplement de mur per dur a terme una 
adaptació topogràfica del terreny. 
 
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: 
 

- Cal donar compliment a l’article 24 Adaptació topogràfica del terreny: En les 
zones en què el POUM admet la formació de terrasses i anivellaments, es 
disposaran de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions 
següents: 

1.- Les plataformes d’anivellament a tocar el límit de la parcel·la no podran 
situar-se a més d’1,50m per damunt o a més de 2,20m per sota de la cota 
natural del límit. 
2.- Les plataformes d’anivellament a l’interior de parcel·la hauran de 
disposar-se de manera que no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 
1:3 (alçària: base). 
3.- No s’admet la construcció de murs de contenció de terres a l’interior de la 
parcel·la. Cas que sigui necessari salvar desnivell s’haurà de realitzar 
mitjançant talussos. En cada punt, l’alteració de la cota natural del terreny no 
pot excedir de 2,50m. 

La descripció de l’obra a realitzar que consta a la instància i el croquis adjunt, 
justifiquen el compliment d’aquest article. 
 

Per sobre d’aquest recrescut del mur només s’hi pot col·locar la tanca de 
parcel·la, regulada en Text Refós de la Modificació Puntual número 5 del 
POUM de Sant Julià de Vilatorta; esmenes i Aclariments de la Normativa i 
de la Documentació Gràfica regula: Les tanques a carrer seran d’obra 
massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial a la línia de façana i la resta 
vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins a 1,80m. En cas d’un carrer en 
pendent, es permeten variacions en +/-0,20m de la part d’obra massissa i fer 
l’acabat superior graonat. En aquests casos la part massissa tindrà un mínim 
0,40 m i un màxim de 1,00 m. La cara superior de la tanca serà horitzontal; 
no s’admeten en pendent. 
També cal donar compliment a la part de materials. 

 
- 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 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 438,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  438,00 € 
o Quota:  438,00 € x  3,00 % =  13,14 € 

 
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 438,00 €) =  30,43 € 

 

TOTAL: (Impost) 13,14 € + (Taxa)  30,43 € = 43,57 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 93-21 
 
    
Expedient núm.:  93/21 
Emplaçament:  carrer Lluís Companys, 19-21 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per nou subministrament. Obrir rasa de 
0,40m x 0,70m  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de línia subterrània de BT 
per nou subministrament. Obrir rasa de 0,40m x 0,70m.  
 
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 E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de línia 
subterrània de BT per nou subministrament. Obrir rasa de 0,40m x 0,70m, situades a 
carrer Lluís Companys, 19-21, 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 (gas, 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 1.503,72 €  es considera adequat. 

 



 
 

 
 

o Quota: 1.503,72 x  3,00 % =  45,11 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.503,72 €) =  31,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  45,11 € + (Taxa)  31,50 € = 76,61 Euros 

 
  
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 96-21 
 
Expedient núm.:  96/21 
Promotor:  Full Smart SL 
Objecte: fer tanca amb bloc i filat. Fer paviment i teulada per guardar autocaravana  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per Full Smart 
SL i que consisteix en fer tanca amb bloc i filat. Fer paviment i teulada per guardar 
autocaravana.  
 
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 Full Smart SL 
per a l’execució de les obres consistents en fer tanca amb bloc i filat. Fer paviment i 
teulada per guardar autocaravana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 26 d’octubre de 

2021, amb ID Registre E2021004154 i la documentació entrada el 28 d’octubre 
de 2021 amb ID Registre E2021004225 per la qual s’aporta documentació a 
requeriment de l’Ajuntament. 

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

- El projecte no inclou la superposició amb el plànol d’ordenació del sòl urbà del 
POUM. Però cal garantir que l’edifici s’ajustarà als gàlibs regulats pel plànol 
d’ordenació del sòl, donant continuïtat al conjunt i seguint les alineacions de 
façana de l’edificació contigua segons aquest plànol. 



 
 

 
 

 
 

- La zona B, Conjunts arquitectònics, és un conjunt format per actuacions 
unitàries, ordenades i edificades simultàniament segons un projecte global i en 
les quals la parcel·lació és regular i geomètrica i l’edificació repeteix unes 
tipologies arquitectòniques. Tant els edificis com els espais entremitjos com els 
espais públics responen a un ordre precís i definit.  
L’edifici es planteja ajustat als gàlibs del POUM. En relació a l’ús de garatge, 
s’entén com a ús complementari de l’ús principal, que és d’habitatge unifamiliar. 
En el mateix article 99, apartat Aparcament, diu: s’haurà de preveure, en les 
edificacions que es construeixin de nou en aquesta zona, dintre dels límits de la 
propietat, espais per a estacionament dins de la parcel·la, en una superfície no 
inferior a 15 m2 per a cada habitatge. S’admet l’ús d’aparcament en planta 
baixa i soterrani. 

- 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 relació als materials, es donarà compliment a la normativa del POUM i la 
carta de colors de l’annex. La coberta serà amb teula àrab. 

- En aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar compliment a totes les 
exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, entre d’altres, caldrà 
considerar el garatge com a local de risc especial baix, pel què fa a les 
condicions exigides pel DB SI; entre d’altres, que cal col·locar un extintor. Per 
tant, es condiciona la llicència al compliment del CTE. 

- En relació a la tanca de la parcel·la s’ha d’adequar als paràmetres del Text 
Refós de la Modificació Puntual número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta; 
esmenes i Aclariments de la Normativa i de la Documentació Gràfica regula: 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial a 
la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins a 1,80m. 
En cas d’un carrer en pendent, es permeten variacions en +/-0,20m de la part 
d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En aquests casos la part 



 
 

 
 

massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La cara superior de la 
tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. Manca acotar la tanca a 
carrer i la tanca entre parcel·les per tal de comprovar la seva adequació a la 
normativa. 

- 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. 

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

- 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. 

- A l’inventari del Pla Director de clavegueram de Sant Julià de Vilatorta redactat 
per la Diputació de Barcelona hi consta claveguera. En cas que no sigui així, la 
propietat haurà d’assumir la totalitat del cost de l’obra de connexió a la xarxa de 
clavegueram a més de la pròpia escomesa i segons indicacions dels serveis 
tècnics municipals. 

 
 

- 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 2,00 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. 
S’ha presentat. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 9,00 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 = 
810,00 €. 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 
25.200,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 40.471,20 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 
 

Superfície construïda garatge : 12,00 x 6,00 = 72,00 m2   
72,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 40.471,20 € 

 

o Base imposable :  40.471,20 € 
o Quota:  40.471,20 € x 3,00 % =  1.214,13 € 

 
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 40.471,20 €) = 70,46 € 

 

TOTAL: (Impost)  1.214,13 € + (Taxa)  70,46 € = 1.284,59 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 118-21 
 
  
Expedient núm.:  118/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència 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 4 d’octubre de 
2021, amb ID Registre E2021003857 per la qual s’aporta documentació a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- 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 
3.350,45 € 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 6,0 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable:  3.350,45 €. 
o Quota: 3.350,45 € x  3,00 % =  100,51 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 25,12 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  3.350,45 €) = 33,35 € 
 

TOTAL: (Impost)  25,12 € + (Taxa)  33,35 €  = 58,47 Euros 

 
    
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 119-21 
 
     
Expedient núm.:  119/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència 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 4 d’octubre de 
2021 amb ID Registre E2021003858 i el 28 d’octubre amb ID Registre 
E2021004224 per la qual s’aporta documentació a requeriment de l’Ajuntament. 

- 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 
3.370,65 € 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 6,0 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable: 3.370,65 €. 
o Quota: 3.370,65 € x  3,00 % =  101,12 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 25,28 € 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.370,65 €) = 33,37 € 
 

TOTAL: (Impost)  25,28 € + (Taxa)  33,37 €  =  58,65 Euros 

 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 167-21 
 
     
Expedient núm.:  167/21 
Objecte: reparació del jardí. Moviment de terra per explanació i drenatge del jardí  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
reparació del jardí. Moviment de terra per explanació i drenatge del jardí.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en reparació del jardí. Moviment de terra per explanació i 
drenatge del jardí. 
 
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: 
 

- S’autoritza la present sol·licitud llicència per obres de moviment de terres per 
explanació i drenatge del jardí mantenint les rasants original del jardí prèvies a 
l’actuació. 

- En cas de modificar la topografia del jardí, s’haurà de presentar un projecte tècnic amb 
topogràfic inicial, topogràfic final, seccions de modificació de les rasants del terreny, 
justificació de la normativa urbanística (article 24) i assumeix d’un tècnic competent si 
s’escau. 

- 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. 

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

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials emprats 
fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui gestionada 
correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora de les obres. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de paviments de 
calçades i voreres, per un valor de: 11,00 ml x 1,00 ml x 45 €/m2 = 495,00 €. 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 12.000,00 
€ i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 15.823,11 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 

Superfície de jardí: 563,00 m2 
563,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,05 (Cu)= 15.823,11 € 

o Base imposable:  15.823,11 € 
o Quota:  15.823,11 € x 3,00 % =  474,69 € 

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

 

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 15.823,11 € ) = 45,82 € 
 
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 5,00m2 x 15 dies = 78,67 
€ 
 

TOTAL: (Impost)  474,69 € + (Taxa)  45,82 € + (Taxa ocupació) 78,67 € = 599,18 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
9.0.- MODIFICACIÓ CONDICIONS CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRA  139-21 
 
  
Vista la sol·licitud,  en la qual es posa de manifest la impossibilitat de dur a terme 
l'obra projectada en el termini concedit en la llicència d'obres núm. 139/21,  atorgada 
en data 20 de setembre de 2021, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
amb magatzem a la carretera de Vilalleons, s/n (ref. cadastral 
3515501DG4431N0001BD). 
 
Vista la sol·licitud, en la qual demana sigui bonificat l’ICIO per la part del PEM 
corresponent a la incorporació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar de la 
llicència d’obres núm. 139/21, atorgada en data 20 de setembre de 2021, per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb magatzem a la carretera de Vilalleons, 
s/n (ref. cadastral 3515501DG4431N0001BD) .  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, en el qual posa de manifest:  
 
“La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 29 de setembre de 2021, 
amb ID Registre E2021003761 i l’entrada el dia 7 d’octubre de 2021, amb ID Registre 
E2021003921 amb les que es sol·licita la bonificació de l’ICIO per la part del PEM 



 
 

 
 

corresponent a la incorporació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar i modificar 
els terminis de llicència segons estableix l’article 37 del Decret 34/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de producció 
d’energia solar fotovoltaica 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. 
Manca aportar una secció a escala 1/100 per tal de comprovar l’adequació de la 
col·locació de les plaques a coberta segons l’article 4 de l’ordenança.  
 
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.” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Modificar els terminis d’execució per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat amb magatzem a la carretera de Vilallons, s/n (ref. cadastral 
3515501DG4431N0001BD) d'aquest municipi, segons llicència urbanística núm. 
139/21 atorgada per la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2021, fixant-
los en UN ANY per començar les obres i en TRES ANYS per acabar les obres a 
comptar a partir de la data de notificació de la llicència d'obres. 
 
Segon: Deixar sense efecte la liquidació econòmica de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa, corresponent a la llicència urbanística núm. 139/21, 
aprovada el dia 20 de setembre de 2021, per un import de 5.632,61 € d’ICIO i 217,75 € 
de taxa. 
 
Tercer: Practicar una nova liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres i de la taxa, corresponent a la llicència urbanística núm. 139/21 per un import de  
5.420,57 € corresponent a l’ICIO i 217,75 € de taxa. 
 
Quart: Notificar el present acord als efectes oportuns. 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 



 
 

 
 

 
10.0.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud, amb registre d’entrada E2021004118 i en data 21 d’octubre de 2021 
per a la concessió d’una parada de productes de roba de la llar al mercat setmanal 
municipal.  

 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  

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

 
Primer.- Estimar la sol·licitud i concedir permís per a la instal·lació d’una parada de 
productes de roba de la llar al mercat setmanal municipal de Sant Julià de Vilatorta. 

  
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament.  

 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  
Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 
documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi treballin.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
11.0.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud, amb registre d’entrada E2021004137 i en data 25 d’octubre de 2021 
per a la concessió d’una parada de productes de roba de dona al mercat setmanal 
municipal.  

 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  

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

 
Primer.- Estimar la sol·licitud i concedir permís per a la instal·lació d’una parada de 
productes de roba de dona al mercat setmanal municipal de Sant Julià de Vilatorta. 

  
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i al departament de recaptació per a 
la seva gestió de cobrament.  

 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  



 
 

 
 

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  
Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 
documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi treballin. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
12.0.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persona amb discapacitat com a titular no conductora, i 
amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2021004206, en data 27 d’octubre de 2021 sol·licitant la targeta d’aparcament 
individual 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. 
 
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 individual per a persona amb discapacitat com a 
titular no conductora, amb les condicions establertes en la normativa vigent. 
 
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. 
 
 
13.0.- AUTORITZACIO DE PAS CAMINADA RUPIT-TARADELL 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2021004120, en data 22 d’octubre de 2021 en 

representació del Centre Excursionista de Taradell comunicant el pas pel terme 



 
 

 
 

municipal de Sant Julià de Vilatorta de la prova esportiva 41ª edició de la cursa Rupit-

Taradell prevista pel dia 21 de novembre de 2021 i sol·licitant la cessió del local de 

l’antic escorxador per instal·lar el punt d’avituallament. 

  

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

 

Primer. Concedir al Centre Excursionista de Taradell l'autorització de pas pel terme 

municipal de Sant Julià de Vilatorta de la prova esportiva 41ª edició de la cursa Rupit-

Taradell prevista pel dia 21 de novembre de 2021 així com aprovar la cessió temporal 

del local de l’antic escorxador per a instal·lar el punt d’avituallament durant el mateix 

dia de l’activitat. 

 

Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 

indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 

medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys 

ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 

als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals 

dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus directes 

i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els gestionarà d’acord 

amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 

evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte del present informe. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT). 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona i/o els vigilants municipals. 

 L’organització haurà de deixar el local en les condicions en que se li ha cedit i 

serà responsable dels danys que es puguin causar al local per a la instal·lació 

del punt d’avituallament. 

 L’organització haurà de recollir i retornar les claus el dia i lloc indicats per la 

regidoria d’esports de l’Ajuntament i en serà responsable de la seva custòdia 

durant l’activitat. 

 

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

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

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

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

 



 
 

 
 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 

són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 

permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 

 

Cinquè. Condicionar la present resolució al compliment de les mesures de seguretat 
decretades així com totes aquelles que corresponguin per fer front a la situació 
d’epidèmia de la COVID-19. 
 
Sisè. El regidor d’esports comunicarà a la persona representant de l’entitat 
organitzadora el lloc i hora per a la recollida i retorn de les claus del local de l’Antic 
Escorxador.  

 
Setè. Notificar la present resolució al Centre Excursionista de Taradell. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
14.0.- APROVACIO COMPTES AGBAR 3R TRIMESTRE 2021 
 
Vist l’estat de comptes del 3r trimestre de 2021 que presenta AGBAR, en successió de 
SOREA SAU i com a actual empresa arrendatària del servei de subministrament 
d’aigua potable a la població, amb un import a favor de l’Ajuntament de 21.799,71 
euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 3r trimestre de 2021 de l’empresa AGBAR per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 21.799,71 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar a AGBAR l'ingrés corresponent al 3r trimestre de 2021 al compte 
bancari núm. ES40 2100 1071 3002 0001 5873 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
15.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
L’Ajuntament estudiarà la disposició i la periodicitat de les parades de mercat davant la 
quantitat de sol·licituds que darrerament s’estan rebent. 
 
16.0.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta per part de les diferents Administracions Públiques i que 
es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions corresponents. 
 
17.0.- 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, 


