
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000012  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 28 de juny de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor/A 
Montserrat Piqué Val, Regidor/A 
Cristina Suñen Vilamala, Regidor/A 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA OBRES 146-20 
4.- LLICÈNCIA OBRES 148-20 
5.- LLICÈNCIA OBRES 39-21 ANNEX 
6.- LLICÈNCIA OBRES 85-21 
7.- LLICÈNCIA OBRES 106-21 
8.- SOL·LICITUD TARJETA APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
9.- AUTORITZACIÓ PAS PROVA CRITERIUM CLÀSSICS 
10.- LICITACIÓ CANVI GESPA CAMP DE FUTBOL 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
12.- PERSONAL ADSCRIT A LES REGIDORIES 
13.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
14.- CONVOCATÒRIES PUBLICADES DE SUBVENCIONS 
15.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL.·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS 
FOTOVOLTAIQUES A LA NAU DE LA BRIGADA PER A PUNT DE CÀRREGA DE 
VEHICLES MUNICIPALS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 7 de juny de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovada per unanimitat. 
 



 
 

 
 

2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de de despeses 5/2021 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, sense alterar l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació i justificant la necessitat. 
 
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació de 
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 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

 

Euros 

F/2021/1078 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 30,25 

07/06/2021 AOC:102492148 1.00 - Internet FO - Manteniment Servei Inactiu  (,Carrer De Sant Ponç , 18 (Sant Julià de Vilatorta)) / 1 

F/2021/1079 B60333150 CORRETJA S.L. 229,36 

07/06/2021 AOC:102492691 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS GRAN 

F/2021/1082 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 510,00 

07/06/2021 AOC:102494760 Dia:05-06-21 Campionat de Catalunya Júnior i Fèmines (cursa en ruta) 1 ambulància svb + 2 tes Horari de 9: 

F/2021/1084 B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 108,36 

08/06/2021 AOC:102566299 Apple Magic Mouse 2 s/n CC211320CAGJ2XFAP 

F/2021/1085 J65001661 T52,SCP 963,99 

08/06/2021 
AOC:102506846 1235-1  TROFEUS 1RS CLASSIFICATS. GRAVACIÓ PERSONALITZADA / 1235-2  TROFEUS 2NS 
CLASSIFICATS. GRAVACIÓ PER 

F/2021/1086 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 88,15 

08/06/2021 
AOC:102572906 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 
1 KG / LLET NATURAL 

F/2021/1087 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 97,09 

08/06/2021 AOC:102596081 12/05 8189 LLJ S/PLOM 95 / DESCOMPTE 

F/2021/1088 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 53,19 

09/06/2021 AOC:102637829 pit de pollastre / bistec extra / formatge maxego ventero / ous mitja dotzena 

F/2021/1089 A58281262 M. BOADA SA 577,17 

09/06/2021 
AOC:102656490 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( 
CASAL D'AVIS - Recolla 

F/2021/1090 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 42,10 

09/06/2021 
AOC:102654575 1,071 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 297043 ; Actual BN= 298114 
Ubicación: PÇA. 

F/2021/1091 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 480,47 

09/06/2021 AOC:102559979 ASFALTO-EN-FRIO-25KG 

F/2021/1093 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 271,48 

10/06/2021 AOC:102739537 Manteniment ANUAL Extinció Automàtica Incendi / Retimbre d'indústria extintor CO2-5 kgs / Retimbre d'indús 

F/2021/1094 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 43,42 

11/06/2021 
AOC:102823591 MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / PATATA DAUS 2X2.5  / DESPESES DE PORTS (V)(759013)  / 
ENSALADILLA SELECTA 4X2 

F/2021/1095 B66269689 REPARACIONS VIC SL 126,93 

11/06/2021 AOC:102808563 FLEXO 5500 mm. 90º-90ª 3/8" R2AT 

F/2021/1096 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 1.787,43 

11/06/2021 AOC:102819439 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m 

F/2021/1097 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 471,57 

11/06/2021 
AOC:102841589 REF: REBANTON-HORES TREBALL OPERARI- dimecres 26 Maig- rebanton / Hores treball operari-dimecrss 
26 Maig-r 

F/2021/1098 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 174,24 



 
 

 
 

11/06/2021 
AOC:102841593 REF: PISCINES - HORES TREBALL OPERARI- dimecres  26 Maig- piscines / Hores treball operari- dimecres 
26 Ma 

F/2021/1099 B63322408 ERRA TECNI-RAM SL 94,72 

11/06/2021 AOC:102838534 ALFOMBRA DESINFECCIÓ 85x60x3 

F/2021/1114 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 37,75 

14/06/2021 AOC:102928561 -CANI-PETROL-BLACK-5L-2TUBES 

F/2021/1115 B67178954 FACTUAL CONSULTING SL 605,00 

14/06/2021 AOC:102939442 ASSESSORIA EN MATERIA DE MOBILITAT PER AL PROJECTE DE ZONA 30 A AV JAUME BALMES 

F/2021/1116 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 285,08 

14/06/2021 AOC:102938216 Llibrets 14è aplec comarcal osona (8pag) / Cartells 14 aplec comarcal osona 

F/2021/1117 5459AX 
 

220,00 

15/06/2021 AOC:103006619 Curs de torn KeramiK / Extres lloguer Torn 

F/2021/1118 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 114,25 

15/06/2021 AOC:103013241 6 CARN / 3 CARN / 3 VERDURA 

F/2021/1119 B67199513 BAULA COMUNICACIÓ SL 641,30 

15/06/2021 AOC:102941986 PROGRAMA-LLIBRET (8 pàgines): grafisme i maquetació / CARTELL DINA3: adaptació gràfica 

F/2021/1120 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 89,90 

16/06/2021 AOC:103096927 ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / hamburgueses de conill / pernil cuit cuixa 

F/2021/1121 A58492117 VICREU S.A. 11,19 

16/06/2021 AOC:103113992 MA D'OBRA stihl hs80 

F/2021/1122 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 252,21 

16/06/2021 AOC:103105942 PAQUETE-6 ROLLO HYG/IDENTI HANDS ECO 

F/2021/1123 A58385691 ROVIRA VIC SA 141,57 

16/06/2021 AOC:103137766 7314AB 41-ZAPATOS DE ANTE NAILON / 7314AB 44-ZAPATOS DE ANTE NAILON 

F/2021/1127 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 336,23 

17/06/2021 AOC:103175893 Talonaris piscina grup 100x1 / Talonaris piscina festius / Talonaris piscina laborables 

F/2021/1128 B82080177 RICOH ESPAÑA SLU 202,63 

17/06/2021 AOC:103208589  Ref.: 1174, Artículo: 407246, CARTUCHO AIO 3.5 SP311HE 

F/2021/1175 B58014754 SÈPAL - SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE LABORATORI - 2.792,68 

18/06/2021 AOC:103262583 Servei d'avaluació psicotècnica dels aspirants a ocupar 1 plaça de Vigilant Municipal  Preu global fins a 

F/2021/1176 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL 703,41 

18/06/2021 AOC:103284117 RevisiO dels equips d'electrolisi salina de la piscina gran i petita, 

F/2021/1177 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL 1.276,82 

18/06/2021 AOC:103285856 ReparaciO model PIRTEC PIRAYA segons pressupost SAT/210115 corresponent a l'avIs SAT/210111 

F/2021/1178 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 62,51 

18/06/2021 AOC:103289921 L04020900-50 - DOWNLIGHT BL 18W 5000K - LEDSON 

F/2021/1179 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 8,47 

18/06/2021 AOC:103282435 SUBCARPETA FOLI -GROC INTENS 

F/2021/1181 B64311913 VIALITAT I SERVEIS S.L. UNIPERSONAL 43.559,54 

21/06/2021 AOC:103374036 Factura corresponent a les modificacion de les voreres als carrers  / adjacents  de l'Av. Balmes, al TM de 

F/2021/1182 B64311913 VIALITAT I SERVEIS S.L. UNIPERSONAL 4.340,85 

21/06/2021 AOC:103374051 Facturació corresponet a la reparació flonjall de la calçada d' Avinguda Balmes / al TM de Sant Julià de V 

F/2021/1183 B66009564 SINNMADE SL 3.902,25 

21/06/2021 
AOC:103374379 MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL - GENER 2021 / 
Modificació documenta 

F/2021/1185 7037KX 
 

467,18 

21/06/2021 AOC:103383418 Samarretes serigrafiades Camp Tortí 

F/2021/1186 4783AX 
 

480,00 

21/06/2021 AOC:103379669 VALISA MES DE MAIG 

F/2021/1187 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 48,36 

21/06/2021 AOC:103370769 ous mitja dotzena / bistec extra / formatge manxego ventero / pit de pollastre 



 
 

 
 

F/2021/1188 B59376418 CARBURANTS NURI SL 1.770,41 

22/06/2021 AOC:103455437 Gasoil Automoció 

 F/2021/1190 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 99,46 

23/06/2021 
AOC:103516593 REDECILLA PARA MORTERO 903 420  / BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-3,0MM  / BROCA-ZEBRA-HSCO-
DIN338-2,5MM 

F/2021/1191 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 177,86 

23/06/2021 AOC:103517840 PAQ-12 PAPEL HIG. IND. STRONG L-ONE MINI / PAQ-6 ROLLO HYGENIUS/IDENTITY HANDS TOA 

F/2021/1192 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 149,44 

23/06/2021 AOC:103526641 Abonament piscines 

 F/2021/1193 1537HX 
 

1.125,30 

23/06/2021 AOC:103540990 FIRA DEL TUPI 

 F/2021/1194 2624YX 
 

145,20 

23/06/2021 AOC:103553773 Gravació i emissió Ple Municipal presencial 14 juny 2021 

F/2021/1195 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 281,53 

23/06/2021 
AOC:103557181 HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 24 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / ACID CLORHIDRIC 32% 23 KG / 
GARRAFA 25/20 LTS 

F/2021/1196 A08045213 CASA GARCIA S.A. 11,07 

08/06/2021 DESPLAÇAMENT I SERVEI AIGÜES PER LA CAMINADA 

F/2021/1197 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 1,28 

11/06/2021 LLEIXI APTE PEL MENJAR 

 F/2021/1201 8621HX 
 

20,00 

18/06/2021 VAL REGAL GEOCAHTORTÍ 

 F/2021/1202 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 360,10 

25/06/2021 
AOC:103620450 FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-TEKA-5L  / MINIRODILLO-PILEH9MM-W100MM  / RECIPIENTE-PINTURA-
PLAST-310X190X60MM  / 

F/2021/1203 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 

25/06/2021 AOC:103625254 Reactiu liquid clor lliure A+B ( LLI Patuleia ) 

F/2021/1204 B66923657 MAXI CASA 20,00 

28/06/2021 CUBELLS I ALTRES PER KERAMIK 

 F/2021/1207 5467WX 
 

403,86 

08/06/2021 VIDRES PUNT INFORMACIÓ I PAVELLÓ 

F/2021/1208 B66923657 MAXI CASA 15,65 

22/06/2021 CAIXA PER DINERS 

 F/2021/1209 B60579711 QUALISERTEC SL 27,55 

22/06/2021 SAC CIMENT RÀPID 

 F/2021/1210 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SA 79,34 

23/06/2021 SUBMINISTRAMENT GAS CARRER PUIG-L'AGULLA 12 

F/2021/1211 4566BX 
 

192,10 

23/06/2021 FARMACIOLES 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA OBRES 146-20 
 
Expedient núm.:  146/20 
Objecte: reforma de cuina. Substituir rajoles del bany 28 m2.  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres que consisteix en reforma de cuina. 
Substituir rajoles del bany 28 m2..  
 
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 reforma de cuina. Substituir rajoles del bany 28 m2. 
 
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 entrada el dia 8 de juny de 2021, 
amb ID registre E2021002288 per la qual el sol·licitant demana ampliació de 
llicència amb reforma de bany i la documentació entrada el dia 2 de juny de 
2021, amb ID registre E2021002190 per la qual es sol·licita ocupació de via 
pública. 

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- 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. 
 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 6.000,00 € 
i es considera adequat. 

 
o Base imposable: 6.000,00 € 
o Quota:  6.000,00 € x  3,00 % =  180,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  6.000,00 € ) =  36,00 € 

 
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 10,00 m2 x 1 dia =  10,49 
€ 
 

TOTAL: (Impost)  180,00 € + (Taxa)  36,00 € + (Taxa ocupació) 10,49 € = 226,49 Euros 



 
 

 
 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA OBRES 148-20 
 
  Expedient núm.:  148/20 
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: 
 

- 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. 

- 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 
8.772,73 € 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 5,0 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable: 8.772,73 € 
o Quota:  8.772,73 € x  3,00 % = 263,33 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 13,16 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  8.772,73 €)=  38,77 € 
 

TOTAL: (Impost)  13,16 € + (Taxa)  38,77 €  = 51,93 Euros 

 
  Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA OBRES 39-21 ANNEX 
 
Expedient núm.:  39/21 (annex connexió claveguera) 
Objecte: connexió a claveguera  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
connexió a claveguera.  
 
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 connexió a claveguera. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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



 
 

 
 

- La sol·licitud especifica que les condicions s’han acordat amb el tècnic 
municipal, Jordi Torrents. 
La connexió del col·lector del num 14 es passarà paral·lel a la façana fins a 
trobar el col·lector de l’habitatge del núm 12. 
Les condicions acordades són les següents; 
- El paviment de formigó que s’enretiri es substituirà per lloses antigues 

irregulars similars a les existents; encaixades de manera que quedin 
totalment integrades sobre base de formigó HM20 de 15 cm de gruix. 

- La rasa ha d’estar sobre reblert de tot-ú artificial compactat al 95% PM i la 
connexió es farà amb canonada de PVC totalment formigonada. 

- En cas de col·locar un registre, caldrà acordar la situació, tipus i 
configuració amb el tècnic municipal Jordi Torrents. 

- 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. 

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

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

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 9,80 ml x 1,50 ml x 45 €/m2 = 
661,50 €. 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 1.449,70 € 

i es considera adequat. 
 

o Base imposable: 1.449,70 € 
o Quota:   1.449,70 € x  3,00 % = 43,49  € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.449,70 € ) = 31,45 € 
 

TOTAL: (Impost)  43,49 € + (Taxa) 31,45 €  = 74,94 Euros 

    
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
6.0.- LLICÈNCIA OBRES 85-21 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  85/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referènciaque 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, situades a carrer Sant Ponç, 
9, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació annexada el dia 1 de juny de 
2021, amb ID Registre E2021002147 i de 11 de juny de 2021 amb ID Registre 
E2021002337 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 4.022,33 
€.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 4,0 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable :  4.022,33 €. 

o Quota:   4.022,33 € x  3,00 % = 120,66 € 
      Quota, aplicant el 95% de bonificació: 6,03 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  4.022,33 €.) = 34,02 € 

 

TOTAL: (Impost)  6,03 € + (Taxa)  34,02 €  = 40,05 Euros 

 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA OBRES 106-21 
 
 Expedient núm.:  106/21 
Objecte: formació de vorera i gual  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referencia que consisteix en 
formació de vorera i gual.  
 
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 formació de vorera i gual. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
 Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

- La vorera es farà amb panot de formigó de les mateixes característiques 
(material, format, acabat...) que la resta de vorera del mateix carrer. 

- La formació del gual es farà seguint la mateixa tipologia que a la resta del 
carrer; rebaixant la peça de vorada i donant pendent amb els mateixos panots 
de formació de la vorera. Queda expressament prohibit fer el gual amb peces 
prefabricades de formigó.  
Cal garantir un pas d’1,00m d’amplada de vorera lliure de l’afectació del gual.  

- 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. 
 

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. No s’ha aportat pressupost. El 
valor considerat serà de 4.905,60 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

Superfície de gual: 32,00 m2  
32,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 0,30(Cu) = 4.905,60 € 

 

o Base imposable: 4.905,60 € 
o Quota:  4.905,60 € x  3,00 % = 147,17 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 4.905,60 € ) =  34,90 € 
 

TOTAL: (Impost)  147,17 € + (Taxa) 34,90 € = 182,07 Euros 

 
  
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- SOL·LICITUD TARJETA APARCAMENT PER A 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 conductora, i 
amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2021002316, en data 9 de juny de 2021 sol·licitant la targeta d’aparcament 
individual per a persona amb discapacitat com a titular 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 Noves targeta d’aparcament individual per a persona amb discapacitat 
com a titular 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. 
 
 
9.0.- AUTORITZACIÓ PAS PROVA CRITERIUM CLÀSSICS 
 
Vists els escrits amb registres d’entrada E2021002331, en data 10 de juny de 2021 per 

part de l’Associació Comarcal de vehicles de l’Empordà (ACVE); i E2021002551, en 

data 23 de juny de 2021, per part del Clàssic Club Montmeló a través de l’Ajuntament 

de Montmeló, comunicant la notificació de pas pel terme municipal de Sant Julià de 

Vilatorta de vehicles clàssics en ruta no competitiva prevista pel dia 17 de juliol de 

2021. 

  

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

 



 
 

 
 

Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 

Clàssic Club Montmeló, entitat organitzadora amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Montmeló pel desenvolupament de ruta no competitiva prevista pel dia 17 de juliol de 

2021. 

 

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. 

 

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. Notificar la present resolució a l’Associació Comarcal de vehicles de l’Empordà 
(ACVE) i el Clàssic Club Montmeló a través de l’Ajuntament de Montmeló. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- LICITACIÓ CANVI GESPA CAMP DE FUTBOL 



 
 

 
 

 
Vista la memòria valorada de la Renovació del paviment esportiu de gespa artificial del 
camp de futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, amb un pressupost 
de 189.825,99 € (IVA inclòs).  
 
Redactat el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules econòmico-
administratives particulars que han de regular la contractació de les obres de 
“Renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona 
esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, amb un termini d’execució d’ 1 mes a comptar des 
de la signatura del contracte. 
 
Atès que el pressupost del projecte és de 156.880,98 € més 32.945,01 € en concepte 
d’IVA i, per tant, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes dels Sector Públic correspon dur a terme el procediment de contractació 
d’obres obert simplificat. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert simplificat amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars del contracte d’obres Renovació del paviment esportiu de 
gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta. 
  
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb un criteri d’adjudicació, i pel tràmit simplificat, establint que el 
termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de vint dies a 
partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
Tercer.- Condicionar el present acord a l’aprovació del finançament de la inversió 
mitjançant l’operació de crèdit prevista en el pressupost per a l’exercici 2021 i modificat 
en l’expedient de modifcaició de pressupostària 2/2021. 
 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
12.0.- PERSONAL ADSCRIT A LES REGIDORIES 
 
Propera Junta de Govern Local. 
 
13.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments presentats 
des de la darrera Junta de Govern Local  i que es gestionaran des de cada regidoria 
en funció de les respectives delegacions. 
 
14.0.- CONVOCATÒRIES PUBLICADES DE SUBVENCIONS 
 



 
 

 
 

Es dona compte de les convocatòries de subvencions publicades per les diferents 
Administracions Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les 
delegacions. 
 
15.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL.·LACIÓ DE PLAQUES 
SOLARS FOTOVOLTAIQUES A LA NAU DE LA BRIGADA PER A PUNT DE 
CÀRREGA DE VEHICLES MUNICIPALS 
 
 Vista la convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 
2021 i 2022, aprovada per Resolució ACC/1779/2021, d’1 de juny, publicada al DOGC 
de data 9 de juny de 2021. Convocatòria que es regeix per les bases reguladores 
aprovades per l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, modificada per l’Ordre 
TES/65/2021, de 15 de març. 
 
Vista la memòria explicativa de l’actuació redactada segons model de la convocatòria 
amb un pressupost total de 21.079,58 € (IVA inclòs), que descriu l’objecte de l’actuació 
consistent en la instal·lació d’una teulada fotovoltaica per a autoconsum del vehicles 
elèctrics que s’estacionen al magatzem dels serveis municipals de manteniment. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 
Primer: Concórrer a la convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 
2021 i 2022, per a l’actuació instal·lació d’una teulada fotovoltaica per a autoconsum 
del vehicles elèctrics que s’estacionen al magatzem dels serveis municipals de 
manteniment, sol·licitant una subvenció de 8.431,83 €. 
 
Segon: Prendre el compromís d’executar l’actuació esmentada per la qual es demana 
la subvenció, en cas d’obtenir-la. 
 
Tercer: Declarar responsablement, que en cas d’atorgar-se la subvenció, l’Ajuntament 
habilitarà el crèdit pressupostari necessari per l’import no cobert per la subvenció, 
mitjançant la corresponent modificació pressupostària.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
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, 


