
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000016  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 20 de setembre de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- PROP_JGL CONTRACTES MENORS 20092021 
3.- LLICENCIA OBRES 101-20 
4.- LLICENCIA OBRES 102-20 
5.- LLICENCIA OBRES 104-20 
6.- LLICÈNCIA D'OBRES 84-21 
7.- LLICENCIA D'OBRES 139-21 
8.- LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ FINCAL MOLL ANTIC SLL 
9.-AUTORITZACIO DE PAS 24 RAL·LI ESPRINT SANT JULIA 
10.- CONCESSIO DE PARADA DE MERCAT 
11.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
12.- 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 7 de setembre de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Per unanimitat de tots els membres, s’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 16/2021 
 



 
 

 
 

La següent relació de despeses 16/2021 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/2021/1741 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 2330 58,06 

06/09/2021 AOC:107692117 OR-304XLBK / OR-304XLCO 

 F/2021/1742 B67164210 EIX PISCINES S.L. 290,40 

06/09/2021 
AOC:107678012 Analisi aigua de bany semestral segons RD742 i D95 ( CONTROL ANALITIC PER AIGUA DE BANY 
SEGONS RD742/2013 

F/2021/1744 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202105287 2,00 

06/09/2021 AOC:107719224 COPIA CLAU SERRETA 

 F/2021/1745 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/21/0073 93,65 

07/09/2021 
AOC:107743023 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM AGOST 2021 / M2M-4G-CONTRACTE (Desde 
l'01 de gener fins a 31 de d 

F/2021/1746 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211654 90,75 

07/09/2021 AOC:107746532 Revisio i manteniment equip de cloracio ( Data: 26/08/2021 ) 

F/2021/1747 B60333150 CORRETJA S.L. 20210100006946 395,72 

07/09/2021 
AOC:107751437 REIXA MARC DIAGONAL 790X335X40 (IMBORNAL) / KERAKOLL H-40 GEL GRIS S/C 25KG / 
RAPID MARFIL / PANOT 20X20X2 

F/2021/1748 A58281262 M. BOADA SA 88020 116,16 

07/09/2021 
AOC:107751799 ESCOLA BELLPUIG / MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC 
ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( ESCO 

F/2021/1749 B98197916 NOVATILU SLU 0110000855 68,43 

07/09/2021 AOC:107788055 PILONA HOSPITALET  INOX 1000XØ95 

 F/2021/1751 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 676,15 

08/09/2021 
AOC:107819050 Treballs realitzats a la Casa Anglada,segons pressupost / Canviar tapetes interior bany esquerra, 
canviar 

F/2021/1752 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046472690 516,02 

08/09/2021 
AOC:107819865 BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X280  / ANCLAJE-W-HR-(A2K)-O-D10-M8X60  / REDECILLA METALICA 
1M PARA C-200  / ANCLAJE 

F/2021/1753 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 63 1.340,89 

08/09/2021 AOC:107837523 CANVIAR VALVULA EGR NISSN 

 F/2021/1754 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 64 152,63 

08/09/2021 AOC:107837804 OLI MAQUINA 

  F/2021/1756 3509XXXXX 
 

5 368,00 

08/09/2021 AOC:107690032 bates escola patuleia 

  F/2021/1757 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 55729 48,40 

08/09/2021 
AOC:107842064 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. Agua Mineral 
Natural 

F/2021/1758 B65758427 ACTURA 12 S.L. ACT 11927 1.089,00 

08/09/2021 AOC:107759444 actuació  the cabrians estiu set fonts dies 7, 8 i 9 de juliol POL PADROS SEGURA 

F/2021/1759 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 082/2021 786,50 

08/09/2021 AOC:107851532 La Borsa de Treball de TEI i Mestre/a: disseny i implementació 

F/2021/1760 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-241 113,30 

09/09/2021 AOC:107879444 croquetes gustos variats / salsitxes de porc / ous mitja dotzena / pernil cuit cuixa / pit de pollastre / 

F/2021/1761 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21066456 42,10 

10/09/2021 AOC:107916772 1,071 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 300256 ; Actual BN= 



 
 

 
 

301327 Ubicación: PÇA. 

F/2021/1762 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 1803 106,14 

10/09/2021 AOC:107894117 OR-PG540XLBK / OR-CL541CO 

 F/2021/1763 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 1011 108,90 

10/09/2021 AOC:107894324 LW1106A, TONER PEL PAVELLÓ 

 F/2021/1764 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 615 108,90 

10/09/2021 AOC:107894677 LW1106A, TONER PEL PAVELLÓ 

 F/2021/1765 4804XXXXX 
 

TC1-2109-0931 114,49 

10/09/2021 
AOC:107946943 Safata closca / Espàrrecs verds a la brasa / Carpacció de Bou / Amanida de formatge de cabra / 
Amanida de 

F/2021/1767 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3839 90,00 

10/09/2021 AOC:107964600 Plafó de clavells amb estelada per ofrena diada 11 de setembre 2021 

F/2021/1768 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 5040 32,67 

10/09/2021 AOC:107956495 REVISTER CEP ISIS PLASTIC NEGRE, per carpetes legionel.la 

F/2021/1769 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/22453 741,31 

10/09/2021 
AOC:107966519 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 01/09/2021 a 
30/09/2021) / Q 

F/2021/1770 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4046495492 106,84 

14/09/2021 AOC:108099892 DISCO LAM.ZEBRA CERAMICO D115 P60 

F/2021/1771 B61118907 PROKIPTON SL 21   6725 115,43 

14/09/2021 AOC:108121211 KIPABSORB B 1000 ML.-M-  (ambientador) 

F/2021/1772 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2104931 148,83 

14/09/2021 AOC:108139294 Manteniment ANUAL extinció cuina escola Bellpuig 

F/2021/1773 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 115,98 

14/09/2021 
AOC:108145305 Terme Fixe Gas ( DE CALLDETENES 9 1;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 
Lloguer equips mesura 

F/2021/1776 B67152173 CROUS EXPERT S.L. 0 202467 718,74 

16/09/2021 
AOC:107958329 N.Albara:2726  Data: 09-09-21 / Pressupost: 203825 / 0   Aparca Bicicletes / Ref.Cli: 203825 / 
Aparcabicic 

F/2021/1777 J65717076 CIRC LOS SCP 27/21 2.783,00 

16/09/2021 AOC:107976606 Kasumay a Sant Julià de vilatorta 

 F/2021/1778 A08447369 EL 9 NOU PUB 102339 185,86 

16/09/2021 AOC:108231502 Publicitat. El 9 Nou - DIADA - Contracte número: 10520375-1 Títol: Aj. Sant Julià de Vilatort 

F/2021/1779 A58492117 VICREU S.A. 20210100008391 27,00 

16/09/2021 AOC:108285918 CASC FUNCION BASIC 

 F/2021/1809 4032XXXXX 
 

2/2021 200,00 

10/09/2021 CONFERÈNCIA "REPTES LINGÜÍSTICS DE CATALUNYA AL SEGLE XXI" 

F/2021/1810 5124XXXXX 
 

6 242,00 

16/09/2021 PARTICIPACIÓ CONCERT "PRIMAVERA I ESTIU DE VIVALDI" 

F/2021/1811 7775XXXXX 
 

3 484,00 

16/09/2021 PARTICIPACIÓ EN EL CONCERT "PRIMAVERA I ESTIU DE VIVALDI" 

F/2021/1812 2467XXXXX 
 

07-2021 215,60 

17/09/2021 CESSIÓ ÚS DE TERRENY PER CAMPAMENT DEL CAMP TORTÍ 

F/2021/1813 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2101651 12,90 

17/09/2021 AOC:108361665 CONECTOR RÁPiDO MANG. 19 MM / RACCORD HEMBRA 3/4-1/2" HOZELOCK 

F/2021/1814 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 01 2104950 7,67 

17/09/2021 AOC:108373799 Revisió anual extintor AB-6  kgs M 

 F/2021/1815 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3847 145,00 

18/09/2021 AOC:108408446 roses vermelles sense guarniment / planta d'orquídia phalaenopsis / ram per regal a senyor 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 



 
 

 
 

 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 101-20 
 
     
Expedient núm.:  101/20 
Emplaçament:  carrer Núria, 18-20 
Promotor:  Comunitat de Propietaris 
Objecte: reparar i canviar teules trencades i fer repàs general dels aiguafons  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Comunitat de Propietaris i que consisteix en reparar i canviar teules trencades i fer 
repàs general dels aiguafons.  
 
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 Comunitat de 
Propietaris per a l’execució de les obres consistents en reparar i canviar teules 
trencades i fer repàs general dels aiguafons. 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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. 

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

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.948,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  2.948,00 € 
o Quota:  2.948,00 € x  3,00 % = 88,44 € 

 
 
 
 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.948,00 €) = 32,95 € 

 

TOTAL: (Impost)  88,44 € + (Taxa)  32,95 € = 121,39 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 102-20 
 
      
Expedient núm.:  102/20 
Objecte: reparació canal, fer baixant per recollida d'aigües teulades  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
reparació canal, fer baixant per recollida d'aigües teulades.  
 
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 Lluís Creus 
Jurado per a l’execució de les obres consistents en reparació canal, fer baixant per 
recollida d'aigües teulades, situades a plaça Major, 4, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- Caldrà donar compliment a l’article 98 de la normativa del POUM, l’apartat 
coberta: Les canaleres podran quedar dintre la cornisa o bé penjades. Podran 
ser de ceràmica, sense vidrier (tortugues) o de planxa metàl·lica. La secció 
podrà ser semi-circular, rectangular o motllurada. Si són metàl·liques hauran de 
pintar-se (excepte les que siguin de zinc, coure, titani o alumini). 
Els baixants, si van a l’exterior, podran ésser de planxa metàl·lica, de ferro, de 
fosa i laminat. Aquests hauran de pintar-se. S’admetran també de coure, de 
zinc o d’alumini sempre que els 2 m primers es deixin protegits amb baina 
metàl·lica pintada. 
Es prohibeixin expressament materials plàstics i de fibrociment. 

- 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. 

 
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 620,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  620,00 € 
o Quota:  620,00 € x  3,00 % =  18,60 € 

 
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 620,00 € ) =  30,62 € 
 

TOTAL: (Impost)  18,60 € + (Taxa)  30,62  € = 49,22 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 104-20 
 
     
Expedient núm.:  104/20 
Promotor:  Constraula Enginyeria i Obres SAU 
Objecte: reparació d'acabats equipaments i instal·lacions  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Constraula Enginyeria i Obres SAU i que consisteix en reparació d'acabats 
equipaments i instal·lacions.  
 
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 Constraula 
Enginyeria i Obres SAU per a l’execució de les obres consistents en reparació 
d'acabats equipaments i instal·lacions. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 



 
 

 
 

d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

- 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. 

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

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

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

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 671,25 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable: 671,25 € 
o Quota: 671,25 € x  3,00 % =  20,13 € 

 
 
 
 
 

 
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  671,25 €) =  30,67 € 
 

TOTAL: (Impost)  20,13 € + (Taxa)  30,67 €  = 50,80 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
6.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 84-21 
 
     
Expedient núm.:  84/21 
Objecte: fer cuina i ampliar menjador  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Joan 
Rosell Ballús i que consisteix en fer cuina i ampliar menjador.  
 
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 fer cuina i ampliar menjador.  
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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



 
 

 
 

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

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

- 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 
12.000,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  12.000,00 €. 
o Quota:  12.000,00 € x 3,00 % =  360,00 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 12.000,00 €) =  42,00 € 
 
 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 5,00 m2 x 2 dia = 
10,49 € 

   

TOTAL: (Impost)  360,00 € + (Taxa)  42,00 € + (Taxa ocupació) 10,49 € = 412,49 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 139-21 
 
     



 
 

 
 

Expedient núm.:  139/21 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb magatzem  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb magatzem.  
 
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 amb 
magatzem. 
 
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 13 de setembre de 
2021, amb ID Registre E2021003536 per la qual s’aporta documentació 
complementària al projecte bàsic i executiu. 

- Abans de l’inici d’obra, caldrà esmenar els següents punts: 
- En relació al límit de parcel·la, cal justificar gràficament l’article 24 Adaptació 

topogràfica del terreny. Cal justificar gràficament els moviments de terra i 
cotes inicials i finals als límits de parcel·la amb definició geomètrica dels 
murs de contenció si s’escau.  

- Manca justificar l’article 105, Solars de volumetria específica, Rec, Serà 
obligatori disposar de dipòsits soterrats per a recollida d’aigua pluvial per a 
rec de les zones enjardinades 

- En el plànol topogràfic aportat, queda definit tan gràficament com per escrit 
que el ràfec de la façana principal vola 80cm, i és l’únic element que envaeix 
la separació als límits de parcel·la, de 6,00 m. La redactora de projecte 
justifica així el compliment dels articles 47.2.5 Ocupació màxima i 47.4.8. 
Ràfec. 
En relació al càlcul de l’ocupació, cal aclarir si el ràfec té una volada de 
80cm o de 100 cm i donar coherència a tota la documentació de projecte; 
memòria i plànols. S’entén que vola 1,00m, dels quals 0,80m (màxima 
longitud de ràfec admès per POUM en  l’article 47.8. Ràfec) comptabilitzen 
com a ràfec perquè estan dins l’àmbit de separacions als límits (dins els 
quals no s’admet cossos sortints) i els 20 cm restants comptabilitzen com a 
porxo, volades o cossos sortints i per tant es comptabilitzen en el càlcul de la 
ocupació. 

- 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. 

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

- 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. 

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



 
 

 
 

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

- En cap cas la concessió de la llicència d’obres autoritza a tallar el trànsit de la 
via pública si les obres així ho exigeixen. Si la maquinària i camions que han 
d’accedir a l’obra necessiten interferir el trànsit, caldrà demanar permís 
prèviament per establir les mesures que es considerin. 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 15,68 Ton. de d’enderroc i construcció.  
Tal i com estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’ha presentat davant l’ajuntament, 
juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, el 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: 60,63 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 
= 5.456,70 €. 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 
186.269,40 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 187.753,86 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

(*) Pel còmput de la superfície construïda s’ha considerat el 100% dels porxos accessibles i el 50% del porxo 
de planta primera sense accés. 
  Superfície d’habitatge en pb:  98,69 m2 
  Superfície de porxo en pb:  12,00 m2 
  Superfície de volada en pb; 50%:   1,69 m2 (16,9 x 0,20=3,38) 

Superfície d’habitatge en p1:  75,26 m2 
  Superfície de porxo en p1:  13,03 m2 
  Superfície de porxo en p1; 50%:   1,39 m2 (13,9 x 0,20=2,78) 
  Superfície construïda d’habitatge: 202,06 m2 
Superfície construïda magatzem:    19,01 m2  
Superfície construïda habitatge:    183,05 m2  
                                                      202,06 m2 
Superfície en m2x Mb €/m2 x Ct x Cu:  
  19,01 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 0,70(Cu) =     8.159,85 € 
183,05 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu) = 179.594,01 € 

                                              187.753,86 € 

o Base imposable :  187.753,86 € 
o Quota:  187.753,86 € x  3,00 % =  5.632,61 € 

 
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 187.753,86 € ) =  217,75 € 
 

TOTAL: (Impost)  5.632,61 € + (Taxa)  217,75 €  = 5.850,36 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
8.0.- LLICÈNCIA SEGREGACIÓ FINCA PROPIETAT MOLL ANTIC SLL 

 
 Vista la sol·licitud presentada en representació de la companyia mercantil El Moll 
Antic SL, en data 20 de setembre de 2021, registrada d’entrada amb el núm. 
E2021003645, sol·licitant una llicència urbanística de segregació d’una finca. 
 
Vist l’informe favorable de data 20 de setembre de 2021, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació:  
 
“Paràmetres urbanístics de la zona  

Classificació: Sòl urbà  
Qualificació: Zona G, Solars de volumetria específica  

Sistema Viari.  
Superfície de l’àmbit a segregar: 204,44 m2  
 
El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat 
per la segregació segons s’ha detallat, emet el següent informe:  
 
-L'objecte i les condicions de l'actuació projectada s'ajusten la normativa urbanística 
del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal definitivament aprovat el 8 de 
novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 de febrer de 2011.  
 
-L'objecte i les condicions de l'actuació projectada s'ajusten la Modificació Puntual num 
7 del POUM de Sant Julià de Vilatorta per la correcció del límit en el SNU per error de 
transcripció en el moment de redacció del POUM, aprovat el 7 de setembre de 2021. 
. 
-La part segregada objecte de la present informe està en sòl urbà, inclosa en l’àmbit de 
projecte de l’Itinerari per a vianants i ciclistes BV 5202, que s’incorpora al sistema viari. 
 
-El present expedient de parcel·lació urbanística s’ajusta al Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, Secció 
2 Divisió de terrenys, part segona de Parcel·lació urbanística, dels articles 22 al 29.  
 
-S’adjunta la proforma de la segregació presentada pel sol·licitant on es descriu la 
finca a segregar.  
 
Atès que la proposta de segregació de terreny de la parcel·la s’ajusta a la normativa 
del planejament vigent, considero que es pot informar favorablement la proposta de 
segregació urbanística presentada.  
 
La definició de les finques resultants, per la qual s’informa favorablement, és la 
detallada a continuació segons la documentació adjuntada a la sol·licitud” . 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  



 
 

 
 

 
Primer.- Atorgar a El Moll antic SL, la llicència urbanística de segregació de la finca 
registral núm. 2757 inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Vic, al tom 2494, 
foli 209, llibre 97 de Sant Julià de Vilatorta, referència cadastral 
3515501DG4431N0001BD, segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i 
plànols degudament diligenciats.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat. Aprovat per unanimitat. 
 
9.0.- AUTORITZACIO DE PAS 24 RAL·LI ESPRINT SANT JULIA 
 
Vist l’escrit en representació de Escuderia Osona, sol·licitant autorització de pas pel 
24è Ral·li Esprint Sant Julià, previst pel dia 23 d’octubre de 2021. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’Escuderia Osona pel desenvolupament del pas del 24è Ral·li Esprint Sant Julià, 
previst pel dia 23 d’octubre de 2021. 
 
Segon. Concedir l’autorització per a instal·lar el parc d’assistència al polígon industrial 
de la Quintana i l’ocupació dels carrers Núria i Marquès de Vilallonga per ubicar-hi la 
sortida i arribada del ral·li, de les 8 fins a les 16 hores del dia 23 d’octubre. 
 
Tercer. Fer constar a l’Escuderia Osona, com a entitat organitzadora de la prova, que 
la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi el ral·li, completament netes de deixalles i altres residus, 
produïts pel desenvolupament de la prova. 
 
Quart. 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 pel pas per les carreteres BV-5201 o BV-5202. 
 
Cinquè. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
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 altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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



 
 

 
 

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

 Els organitzadors hauran 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). 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona així com els vigilants 
municipals. 

 
Sisè. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Setè. Notificar la present resolució a l‘Escuderia Osona. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- CONCESSIO DE PARADA DE MERCAT 
 
Vista la sol·licitud, amb registre d’entrada E2021003476 i en data 6 de setembre de 
2021 per a la concessió d’una parada de productes de caramels artesans, herbes 
medicinals, minerals i bijuteria 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 presentada i concedir permís per a la instal·lació d’una 
parada de productes de caramels artesans, herbes medicinals, minerals i bijuteria 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.- CONVOCATÒRIES DE 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. 
 
12.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments entrat a l’Ajuntament des de la darrera sessió de la Junta de Govern i 
que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions corresponents. 
 
 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


