
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000007  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 d´abril de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
 Cap  
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 181-21 
4.- LLICENCIA OBRES 16-22 
5.- LLICENCIA OBRES 34-22 
6.- LLICENCIA OBRES 42-22 
7.- LLICENCIA OBRES 54-22 
8.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT BAR RESTAURANT 
9.- DONACIO DE PEL·LICULA PER ARXIU HISTORIC 
10.- RESOLUCIO DE LA CONVOCATORIA D'UN AJUT PER A L'ALLOTJAMENT A UN 
ESPAI DE COWORKING 2022 
11.- RATIFICACIO ACORD APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO 2022 
12.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
13.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE 
EDIFICIOS DE TITUARIDAD PUBLICA - PLAN RECUPERACION, TRANFORMACION Y 
RESILIENCIA 
15.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIO PER A ACTIVITATS ESPORTIVES FEDERADES I 
PER A ACTIVITATS I ACTES AMB UN IMPACTE SIGNIFICATIU O RELLEVÀNCIA 
SOCIAL EN EL SISTEMA ESPORTIU, CORRESPONENTS A LA TEMPORADA 2020-
2021 I 2021-2022 
16.- SUBVENCIO OSIC PATRIMONI ETNOLOGIC I CULTURAL DE CATALUNYA - 43 
APLEC CARAMELLAIRE 
17.- ACCEPTACIO FONS DE PRESTACIO - CATALEG DE SERVEIS 2022 
18.- ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL 
19.- SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIONS DIVERSES 
19.1.- AUTORITZACIO DE PAS CLUB CICLISTA CALMA 



 
 

 
 

19.2.- AUTORITZACIO CERTAMEN OCELLAIRE 
19.3.- AUTORITZACIO PARADA PUBLICITARIA GOUFONE 
19.4.- SOL·LICITUD DE L'INSTITUT LES MARGUES PER ELABORAR PANCARTA 
19.5.- SOL·LICITUDS DE PARADES LLIBRES I ROSES DIADA DE SANT JORDI 
19.6.- SOL·LICITUD PER CELEBRACIÓ PARTICULAR 
19.7.- PROGRAMA RENOVABLES 2030 DE SUPORT A INVERSIONS LOCALS PEL 
CLIMA 
19.8.- PROGRAMA SECTORIAL PER A LA MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS 202-
2023 
20.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 1118-1125-1159-1163-1194 

 
 

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 21 de març de 2022 que s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 7/2022 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/2022/522 7709XXXXX  37 952,70 

21/03/2022 
AOC:120251163 ALBARA  09/22 BRIGADA / ALBARA 10/22 PATULEIA / ALBARA 11/22 

REIS I CENTRE DIA / ALBARA 12/22 PATULEIA / A 
28/02/2022 

  
F/2022/524 B60301496 SICAL  001 220158 188,30 

24/03/2022 
AOC:120415946 UNIECO 40-PIQUERSA  LATERAL D600/950 * ESTANDAR / Reemplaza a 

la fra. nº 001 210572 / Material entregado c 
21/03/2022 

  
F/2022/525 B61118907 PROKIPTON SL  22   2233 123,00 

24/03/2022 
AOC:120390230 ENVAS+TAPA FRONT.PET QUAD.250CC.(50 UN) / ENVAS+TAPA 

FRONTISSA PP 750CC.(50 UN)  / TARRINA BLANCA PP.500 C 
21/03/2022 

  
F/2022/526 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. C 3730 101,16 

24/03/2022 AOC:120385502 LWT407BK / LWT407CY / LWT407MA / LWT407YE 01/01/2022   
F/2022/527 3394XXXXX  2022020 145,20 

24/03/2022 AOC:120413527 Gravació i emissió Ple Municipal del 28 de febrer de 2022 23/03/2022   
F/2022/528 3394XXXXX  2022021 145,20 

24/03/2022 AOC:120413689 Gravació i emissió Ple Municipal extraordinari del 16 de març de 2022 23/03/2022   
F/2022/536 B66269689 REPARACIONS VIC SL 22A0225 81,47 

26/03/2022 
AOC:120530658 FILTRE COMPLERT GASOIL / JUNTA METAL BUNA 1 / UNIO M-1" 3/4 / 

RACORD PORTAMANGUERA DE 1"X20 
25/03/2022 

  



 
 

 
 

F/2022/537 770XXXXX  37-A 1.150,08 

26/03/2022 AOC:120587942 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA MARÇ 26/03/2022   
F/2022/538 7709XXXXX  38-A 104,75 

26/03/2022 AOC:120587947 Saló Catalunya, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/539 7709XXXXX  39-A 180,99 

26/03/2022 AOC:120587957 Ca l'Anglada, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/540 7709XXXXX  40-A 2.147,35 

26/03/2022 AOC:120587964 Pavelló esportiu, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/541 7709XXXXX  41-A 60,42 

26/03/2022 AOC:120587967 Marquesines Autobus, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/542 7709XXXXX  42-A 1.717,82 

26/03/2022 AOC:120588147 Llar D'infants, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/543 7709XXXXX  43-A 4.192,08 

26/03/2022 AOC:120588757 Escola pública, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/544 7709XXXXX  44-A 862,50 

26/03/2022 AOC:120588824 Consultori mèdic, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/545 7709XXXXX  45-A 431,12 

26/03/2022 AOC:120588847 Centre de dia, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/546 7709XXXXX  46-A 83,74 

26/03/2022 AOC:120588870 Aula de Cultura, treballs neteja març 26/03/2022   
F/2022/547 J65001661 T52,SCP  T52-2201-0030 108,90 

26/03/2022 
AOC:120587507 PL50.40.03  PLACA DE METACRILAT BLANCA 500x400x3mm. 

GRAVACIÓ SEGONS INDICACIONS. LOGOS COLOR. AMB FORATS / 
26/03/2022 

  
F/2022/550 B66629494 HERMEX IBERICA S.L. 2022 14275 268,11 

31/03/2022 
AOC:120736145 Llit apilable estàndard blau ( Colors a triar: taronja - vermell - blava - verd - 

gris clar - altura: 11 c 
18/03/2022 

  
F/2022/551 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 263 171,49 

31/03/2022 AOC:120827589 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RECEBO CÉSPED GRANEL 30/03/2022   
F/2022/552 7709XXXXX  47-A 29,04 

31/03/2022 AOC:120794825 Neteja  BRIGADA 30/03/2022   
F/2022/553 7709XXXXX  48-A 170,61 

31/03/2022 AOC:120795410 Neteja  ESCORXADOR, mes de març 30/03/2022   
F/2022/554 7709XXXXX  49-A 250,47 

31/03/2022 AOC:120795827 Neteges Vestuaris FUTBOL, mes de març 30/03/2022   
F/2022/555 7709XXXXX  50-A 580,80 

31/03/2022 
AOC:120796412 Hores, que han sobrepassat,el pressupost previst,CENTRE DE DIA. mes de 

març 
30/03/2022 

  
F/2022/556 7709XXXXX  51-A 667,92 

31/03/2022 
AOC:120796650 Extres ,que han sobrepassat, el pressupost previst. PATULEIA, mes de 

març 
30/03/2022 

  
F/2022/557 7709XXXXX  52-A 58,08 

31/03/2022 AOC:120798058 Neteja Ajuntament de Vilalleons.mes de març 30/03/2022   
F/2022/559 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 80 243,06 

31/03/2022 AOC:120694735 canvi pneumàtics 4986DCC 29/03/2022   
F/2022/561 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 221483 59,28 

31/03/2022 AOC:120798887 C/500 SOBRES 115*225 SENSE FINESTRA T/S 25/03/2022   
F/2022/562 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5110014016 217,80 

31/03/2022 
AOC:120821974 Oficial 2x2 - Campanya: Anunci aprovació inicial de la modificació puntual 

del Poum - núm. 8 
30/03/2022 

  
F/2022/563 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 22006488 3.248,12 

01/04/2022 AOC:120879505 Gasoil Automoció 30/03/2022   
F/2022/564 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 1189 109,44 



 
 

 
 

01/04/2022 
AOC:120886575 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT 

NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL 
31/03/2022 

  
F/2022/565 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 945 196,60 

01/04/2022 AOC:120888161 OR-963XLBK / OR-963XLCY / OR-963XLMA / OR-963XLYE 30/03/2022   
F/2022/566 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 220654 831,61 

01/04/2022 AOC:120909392 servei recollida residus verds / el.liminació residus verds / lloguer caixa 31/03/2022   
F/2022/567 B60748431 SERVEIS I ACCESSORIS GURB SL 212 107,45 

01/04/2022 AOC:120938833 Sortida i canvi de pneumàtic, maquina MERLO E-8421-BCJ 31/03/2022   
F/2022/568 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 7-000075 506,00 

01/04/2022 
AOC:120885618 Dia: 27-03-22 Trial Copa Osona 2022 Cobertura Sanitària una ambulància 

mes metge. Segons pressupost. 
31/03/2022 

  
F/2022/569 A58492117 VICREU S.A.  20220100002239 157,23 

02/04/2022 
AOC:121035511 CINTURO DE TRANSPORT DRET / CINTURO DE TRANSPORT 

ESQUERRA / PROTECTOR DE MANS PER FS / Sat: 2022//17937 - 
31/03/2022 

  
F/2022/570 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 220002504 108,25 

02/04/2022 
AOC:121041348 LLAVE ESTRIADA NORMAL / PINZA DE ALCANCE DE OBJETOS 90038 / 

CIERRAPUERTAS CH 1-2 PLATA (SIN RETENCION) / L 
31/03/2022 

  
F/2022/571 A08001182 SECE SA.  713 72213076 1.233,70 

02/04/2022 
AOC:121048149 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT R020, COL·LISIONAT AL CARRER DE LA 

TÈCNICA. / Columna troncocónica de 9m d'alçada / 
31/03/2022 

  
F/2022/572 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2200234 304,37 

02/04/2022 
AOC:121055651 ASPERSOR TURBINA K 1 (1/2") / TE ROSCA FEMELLA PL 32 / 

CONTRAROSCA PLASTIC MF 1" 3/4" / BOQ GRAD K.RAIN / 
31/03/2022 

  
F/2022/573 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2200510 24,12 

02/04/2022 
AOC:121067419 TORNILLO HEXAG. ZINC. DIN933 8.8 M10X40 / TUERCA AUTOBLOC. M-

10 DIN985 ZINC. / CARGOL DIN933 M10X70 / PILA 
31/03/2022 

  
F/2022/574 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-86 238,70 

02/04/2022 
AOC:121099643 MANDONGUILLES PETITES SOPA / MANDONGUILLES GRANS / PIT 

POLLASTRE / BISTEC EXTRA / FORMATGE VENTERO / OSSOS 
30/03/2022 

  
F/2022/575 B67034298 GLAMPING WORD SL. 063 22 124,99 

02/04/2022 AOC:121101189 Espai coworking Eix Empresarial 02/04/2022   
F/2022/576 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2022/009103f1 553,77 

23/03/2022 50 TARGETES DE TRANSPORT CASUAL 1 ZONA 23/03/2022   
F/2022/577 B60579711 QUALISERTEC SL 474 44,65 

24/03/2022 6 SACS CIMENT RÀPID 15/03/2022   
F/2022/578 Q0875009C 

COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS 

DE CATALUNYA 
55885119 54,93 

24/03/2022 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT SOBREEXIDOR FONT D'EN TITUS 07/03/2022   
F/2022/579 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2022/000548 2.079,03 

04/04/2022 
AOC:121162772 Quota tractaments  ( En aplicacio del vigent contracte de servei de neteja i 

desinfeccio de la instal laci 
31/03/2022 

  
F/2022/580 G67240606 EL CATALEJO - HOTEL D'ENTITATS LA PAU 002 350,00 

31/03/2022 TALLER DE FOTOGRAFIA PARTICIPATIVA 31/03/2022   
F/2022/1 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000410 2.511,38 

05/01/2022 
AOC:115739180 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i 

producció d'aigua calenta sanitàri 
31/12/2021 

  
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 181-21 
 
Expedient núm.:  181/21 
Objecte: regularització del terreny i tanca perimetral de la parcel·la  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
regularització del terreny i tanca perimetral de la parcel·la.  
 
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 regularització del terreny i tanca perimetral de la parcel·la. 
 
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 present llicència s’ha sol·licitat a requeriment de l’Ajuntament, en relació a la 
inspecció de primera ocupació realitzada el 3 de setembre de 2019 per part dels 
serveis tècnics en la qual es va detectar una ocupació de terrenys públics 
qualificats de EQ. 
En conseqüència, i tal com especificava el requeriment, l’objecte de la present 
intervenció és el moviment de terres i modificació de la situació de la tanca de 
parcel·la per recuperar la realitat prèvia a l’ocupació d’aquest espai. Per tant, cal 
recuperar tant l’àmbit com la topografia inicial abans de qualsevol modificació. 
 
En la documentació gràfica presentada es justifica la recol·locació de la tanca 
coincidint amb el límit de la parcel·la. En relació a la topografia, s’ha aportat una 
secció tipus on s’observa que la recuperació de la topografia no es dur a terme 
estrictament. 
 
Es condiciona la llicència a recuperar la realitat topogràfica alterada en tot l’àmbit 
de la intervenció excepte en aquelles zones on es pugui justificar que és 
tècnicament inviable. Per tal de valorar la viabilitat tècnica de la recuperació de 
la topografia inicial, caldrà planificar una inspecció amb els serveis tècnics en el 
moment de replanteig, previ a l’execució de les obres. 
 
S’adjunta la normativa de referència d’adaptació topogràfica del terreny i de 
tanques per tal de poder-hi donar compliment. Els murs de contenció al límit de 
la parcel·la poden fer màxim 1,50m, i per sobre s’hi pot col·locar la tanca que 
serà com a màxim de 1,80m. Per tant, un total de 3,30m, dels quals 1,50m ha de 
ser de contenció. 
 

- L’article 107.B, J4 “Sector el Solà”, en l’apartat de “Condicions particulars” diu : 
1. Murs de contenció i talussos: A les parcel·les que presenten un major 

desnivell es limitarà l’alçada dels talussos i murs de contenció a 1,50m. 
En cas que sigui imprescindible anivellar el terreny mitjançant terrasses, 
s’hauran de disposar de manera que compleixin les disposicions següents: 
o Les plataformes d’anivellació a l’interior de la parcel·la (excepte 

soterranis) s’hauran de disposar de manera que no sobrepassin els 
talussos permesos. 

o Els murs d’anivellació de terres als límits de parcel·la no podran excedir 
en cap cas més de 1,50m per sobre la cota natural del terreny. 

o Els acabats vistos dels murs d’anivellament del terreny seran de pedra, 
ceràmica, obra vista o arrebossat. No s’acceptaran acabats irregulars ni 
amb materials deteriorats. Queden expressament prohibits els materials 
d’obra ceràmica no vistos (totxana, gero, etc...) 
 

- Article 24. Adaptació topogràfica del terreny de la normativa del POUM: 



 
 

 
 

 

 
 

- La configuració de la tanca s’haurà d’ajustar als paràmetres del Text Refós de la 
Modificació Puntual número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta; esmenes i 
Aclariments de la Normativa i de la Documentació Gràfica segons la qual: 

 
 



 
 

 
 

 
 

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

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

- Caldrà deixar la vorera, calçada i l’espai públic 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 2.163,45 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  2.163,45 €. 
o Quota:   2.163,45 € x  3,00 % =  64,90 € 

 
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  2.163,45 €) =  32,16 € 
 

TOTAL: (Impost)  64,90 € + (Taxa)  32,16 € = 97,06 Euros 

 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 16-22 
 
Expedient núm.:  16/22 
Objecte: estintolament i construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
estintolament i construcció d'una piscina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en estintolament i construcció d'una piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 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 finca està inclosa a l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, fitxa 6. 
L’article 12 de la normativa del Catàleg de masies i cases rurals, Construccions 
i instal·lacions que consten a ISR, diu: 
- En les construccions incloses a l’ISR s’hi ha d’autoritzar les obres de 

consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús sempre d’acord amb les condicions 
bàsiques del nou planejament. 

- Les ampliacions es regiran pel que determina l’article 49 i articles concordants 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual num 
5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament dites, 
estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin exteriors 
o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs en 
la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de la 
zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural cal 
separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 
 
A la documentació de projecte, plànol 2 Secció longitudinal, s’observa que la 
piscina s’integra a la cota d’anivellament natural del terreny, sense sobresortir. 
 

- Per tractar-se d’una piscina descoberta, es tramita segons l’article 48, Excepció 
a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica: 3.a “obres auxiliars que no 
comporten volum edificat per sobre de la cota natural del terreny” del Decret 
64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

- El redactor de projecte, arquitecte tècnic, especifica en la memòria de la 
documentació presentada que l’obra s’ajusta a la normativa urbanística, i 



 
 

 
 

concretament en relació a les adaptacions topogràfiques. La piscina s’adapta a 
les plataformes d’anivellació de la finca. 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
46.098,12 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable: 46.098,12 €. 
o Quota:  46.098,12 € x  3,50 % =  1.613,43 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de 46.098,12 €) = 81,10 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.613,43 € + (Taxa) 81,10 €  = 1.694,53 € Euros 

 
    
Resultat Aprovat per unanimitat. 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 34-22 
 
Expedient núm.:  34/22 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció d'una piscina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  



 
 

 
 

 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en construcció d'una piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual num 
5 sobre esmenes i aclariments. 



 
 

 
 

1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 
a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament dites, 
estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin exteriors 
o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs en 
la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de la 
zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural cal 
separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 

 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 4.960,15 € 

i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 8.431,50 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

 
Superfície de piscina : 12,50 m2   

12,50 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,20(Cu )= 8.431,50 € 

 
o Base imposable: 8.431,50 € 
o Quota:  8.431,50 € x 3,50 % = 295,10 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 



 
 

 
 

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

 

Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de 8.431,50 €) = 43,43 € 

 

TOTAL: (Impost)  295,10 € + (Taxa) 43,43 €  = 338,53 € Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 42-22 
 
Expedient núm.:  42/22 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció d'una piscina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents per a l’execució 
de les obres consistents en construcció d'una piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La finca està inclosa a l’Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, fitxa 10. 
L’article 12 de la normativa del Catàleg de masies i cases rurals, Construccions 
i instal·lacions que consten a ISR, diu: 
- En les construccions incloses a l’ISR s’hi ha d’autoritzar les obres de 

consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús sempre d’acord amb les condicions 
bàsiques del nou planejament. 

- Les ampliacions es regiran pel que determina l’article 49 i articles concordants 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual num 
5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament dites, 
estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin exteriors 
o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs en 
la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de la 
zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural cal 
separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 
 



 
 

 
 

A la documentació de projecte, plànol 2 Secció longitudinal, s’observa que la 
piscina s’integra a la cota d’anivellament natural del terreny, sense sobresortir. 
 

- Per tractar-se d’una piscina descoberta, es tramita segons l’article 48, Excepció 
a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica: 3.a “obres auxiliars que no 
comporten volum edificat per sobre de la cota natural del terreny” del Decret 
64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
15.200,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 15.200,00 €. 
o Quota:   15.200,00 € x  3,50 % =  532,00 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de 15.200,00 € = 50,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  532,00 € + (Taxa) 50,20 €  = 582,20 € Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 54-22 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  54/22 
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 6è.- 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 95% 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 5.450,00 
€ i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia 
solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 2,46 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable :  5.450,00 € 
o Quota:  5.450,00 € x 3,50 % = 190,75 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 9,53 € 
 
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 = 35 € + (1/1000 de 5.450,00 € ) = 40,45 € 
 

TOTAL: (Impost)  9,53 € + (Taxa)  40,45 € = 49,98 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT BAR RESTAURANT 
 
Vista la sol·licitud presentada amb NIE X359XXXXX, per la qual es demana el canvi de 
titularitat de l’activitat de bar restaurant que es porta a terme al carrer del Marquès de la 
Quadra, núm. 11 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació 
a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de l’activitat de bar restaurant,  
que es porta a terme al carrer del Marquès de la Quadra, núm. 11 de Sant Julià de 
Vilatorta, i que a partir de la data de comunicació de l’interessat a l’Ajuntament.  
 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en 
els deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de l’antic 
titular. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
 Resultat: Aprovat per unanimitat.    
 
 
 
9.0.- DONACIO DE PEL·LICULA PER ARXIU HISTORIC 
 
Vist que l’1 de juny de 2006 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar el conveni 
amb l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per tal de portar a terme 
el manteniment i la posada en marxa del Servei d’Arxiu Municipal. 

Atès que el passat dia 18 de març de 2022 es va fer lliurament d’una pel·lícula de 
Miquelina Fiter Rosaura. La va entregar el senyor Josep Riera Fiter, fill de Miquelina 
Fiter. 

Atès que es tracta d’una còpia digitalitzada de la pel·lícula original conservada a la 
Filmoteca de Catalunya, i que va ser gravada a Vilalleons, concretament es tracta d’una 
processó de Vilalleons fins a Puiglagulla, i té importància per a moltes persones així com 
interès cultural pel municipi de Sant Julià de Vilatorta. 

Vist l’informe emès pel responsable del Servei d’Arxiu Municipal informant 
favorablement l’entrada a l’arxiu de la pel·lícula de Miquelina Fiter Rosaura. 

Per tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Acceptar la donació del senyor Josep Riera Fiter, sense cap tipus de 
compensació per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta amb destí a l’Arxiu 
Municipal de la pel·lícula descrita. Es tracta d’una donació lliura i gratuïta. En relació als 
drets de propietat intel·lectual que afecten a la pel·lícula es considera que la seva 
naturalesa o les condicions proposades pel donant permetran una adequada divulgació, 
tenint en compte que en tot ús públic es farà constar el nom del fons i l’autoria. 

Segon.- Notificar l’agraïment de la donació de la pel·lícula de Miquelina Fiter Rosaura 
que ha de permetre la conservació del patrimoni documental del poble. 



 
 

 
 

Tercer.- Integrar aquesta pel·lícula a l’Arxiu Municipal i aplicar-li el tractament tècnic 
adequat per tal de garantir la seva correcte gestió i la seva conservació, d’acord amb el 
conveni signat amb l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. 

Quart.- Posar aquest fons a disposició de consulta pública en la manera que els tècnics 
considerin oportuna. 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- RESOLUCIO DE LA CONVOCATORIA D'UN AJUT PER A L'ALLOTJAMENT 
A UN ESPAI DE COWORKING 2022 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2022 pel qual es van 
aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d’un ajut per al foment de 
l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un espai de coworking. 
 
Atès que en data de 28 de gener de 2022 es va publicar l’anunci al BOPB relatiu a 
l’aprovació de les bases i la convocatòria de l’ajut i, posteriorment, a 9 de febrer de 2022 
es va publicar l’extracte de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvencions  
(BDNS). 
 
Tenint en compte que una vegada esgotat el termini per a presentar sol·licituds, a 8 de 
març de 2022, es van presentar dues sol·licituds amb els registres d’entrada següents: 
 

1. E2022000842 
2. E2022000862 

 
Vista l’acta de l’òrgan d’avaluació i seguiment de les subvencions previst la qual conclou: 
 

“En aquest sentit, el resum de les puntuacions finals obtingudes és el següent: 
 

 20 10 20 10 10 20 5 5 100 

Número de 
registre 

Entrev. Perfil 
profess 

Project. Dedic. Nova 
creació 

Formació Tecnol. 
Sosten. 

Domicili TOTAL 

E2022000842 16,66 10 15 6 10 5 3 5 70,66 

E2022000862 18,33 6,66 14 5 10 5 1,6 0 60,59 

 
Vistos els resultats, la Mesa acorda d’acord amb la clàusula 7.5 de les bases 
reguladores de l’ajut proposar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
concedir un ajut per a l’allotjament a l’espai de coworking Eix Empresarial i en 
les condicions establertes en les bases reguladores a la següent persona que ha 
obtingut la major puntuació final:  
 

1. E2022000842 – Sergi Saiz Argemí” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’un ajut per a l’allotjament a un espai de coworking en 
les condicions establertes per les bases de la convocatòria. 
  



 
 

 
 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona beneficiària, requerint-la perquè presenti la 
documentació exigida a l’apartat 7.5 de les bases en el termini de 10 dies hàbils des de 
la recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
Tercer.- Traslladar les dades de resolució de la subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
11.0.- RATIFICACIO ACORD APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO 
2022. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament pres en sessió de data 28 de març de 2022 referent 
a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació en el sentit: 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 

DENOMINACIÓ 

PLAÇA 

CLASSIFICACIÓ GRUP N. 

PLACES 

VIA SISTEMA 

SELECTIU 

Vigilant municipal Escala 

d’administració 

especial. Subescala 

serveis especials 

AP 1 Taxa de 

reposició 

Concurs-

oposició 

Arquitecte/a Escala 

d’administració 

especial. Subescala 

tècnica 

A1 1 ordinària Concurs-

oposició 

Enginyer Escala 

d’administració 

especial. Subescala 

tècnica 

A2 1 ordinària Concurs-

oposició 

Tècnic/a 

d’administració 

general 

Escala 

d’administració 

general. Subescala 

tècnica 

A1 1 ordinària Concurs-

oposició 

 
PERSONAL LABORAL 
 

DENOMINACIÓ 

PLAÇA 

GRUP N. 

PLACES 

VIA SISTEMA 

SELECTIU 

Auxiliar 

administrativa 

C2 1 Estabilització Concurs 

Auxiliar de 

comunicació 

C2 2 Estabilització Concurs 

Conserge escola 

pública 

AP 1 Estabilització Concurs 

Peó de brigada AP 3 Estabilització Concurs 

Peó de brigada AP 2 Estabilització Concurs-oposició 

Peó de brigada AP 1 Taxa de 

reposició  

Concurs-oposició 



 
 

 
 

 
Vist que la competència per aprovar l’oferta pública d’ocupació segons la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local i el text refós de la Llei Municipal de Catalunya 
correspon a l’Alcalde, qui va delegar aquesta competència a la Junta de  Govern Local 
mitjançant Decret de data 17 de juny de 2019. 
 
L’oferta pública d’ocupació es va introduir en l’ordre del dia del Ple perquè prèviament 
era necessari modificar la plantilla per mantenir en el personal laboral una plaça 
d’auxiliar administratiu/va que estava prevista com a plaça de funcionarització i la 
plantilla és competència del Ple de la Corporació i en conseqüència es va tracta en unitat 
d’acte.  
 
No obstant i per tal de consolidar l’acte administratiu, es proposa la ratificació de l’acord 
pres en el Ple de l’Ajuntament de data 28 de març passat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
12.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
13.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE 
EDIFICIOS DE TITUARIDAD PUBLICA - PLAN RECUPERACION, 
TRANFORMACION Y RESILIENCIA 
 
Vista la Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer, per la que s’aproven les bases 
reguladores de la concessió de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad 
pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de 
concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
Vist que el programa va destinat a la rehabilitació integral d’edificis de titularitat municipal 
i, especialment, a dur a terme actuacions que responguin als criteris de sostenibilitat, 
inclusió i qualitat estètica previstes per la Nova Bauhaus Europea. 

 

Tenint en compte que l’obra de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis 
de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta, que actualment està en procés 
d’execució, és una obra de reforma integral en gran part subvencionable i compleix els 
requisits que estableix la convocatòria i, d’altra banda, que atès l’avançat grau de 
maduresa del projecte ja es disposa de la major part de la documentació requerida per 
a la presentació de la sol·licitud. 
 
Vist que un dels requisits és disposar d’un Pla de mesures antifrau, que asseguri la 
correcta gestió dels fons de recuperació, transformació i resiliència i que, d’acord amb 
la guia per a la sol·licitud de subvencions, s’ha publicat un model de Pla de mesures 
antifrau. 
 
Atenent a que el termini d’execució màxim és a 31 de desembre de 2024 i, per tant, 
encaixa amb la previsió d’execució de l’obra de l’edifici de l’Arca de Noè. 
 



 
 

 
 

Vist que l’obra esmentada és parcialment subvencionada amb 200.000 € provinents del 
programa de construcció de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, de 64.163,49 
€ a través de la línia 1 del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona 
i 256.653,95 € de la línia 2 del mateix programa. 
 
Vist que el termini de presentació de sol·licituds finalitza en el termini de 45 dies naturals 
des de la publicació de la convocatòria al BOE en el cas de la línia 1 i, per tant, el termini 
de sol·licituds finalitza el proper 25 d’abril de 2022.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Ministerio de Transportes, movilidad y 
agenda urbana en el marc de les ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad 
pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de 
concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia per a l’execució de l’obra de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als 
serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura i presentació de la sol·licitud així com tota 
la documentació que pugui ser necessària. 
 
Tercer.- Prendre el compromís d’elaboració d’un Pla de mesures antifrau d’acord amb 
la normativa vigent.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
15.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIO PER A ACTIVITATS ESPORTIVES 
FEDERADES I PER A ACTIVITATS I ACTES AMB UN IMPACTE SIGNIFICATIU O 
RELLEVÀNCIA SOCIAL EN EL SISTEMA ESPORTIU, CORRESPONENTS A LA 
TEMPORADA 2020-2021 I 2021-2022 
 
Vista la RESOLUCIÓ PRE/883/2022, de 18 de març, per la qual s'obre la convocatòria 
del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats 
esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu 
a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2020-
2021 i 2021-2022. 
 
Vista la RESOLUCIÓ PRE/336/2022, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen les 
bases reguladores que han de regir el procediment per a la concessió de subvencions 
per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu 
en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, 
aprovades per la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta durant l’any 2021 no es va dur a terme 
el torneig BBVA de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta tenint en compte la situació 
sanitària causada per la COVID-19, però aquest any 2022 està previst que entre els dies 
26 i 28 d’agost es dugui a terme el 36è Torneig BBVA de bàsquet. 
 
Vist que el període elegible de la temporada 2021-2022 és entre l’1 de setembre de 2020 
i el 31 d’agost de 2022 i que el 36è Torneig BBVA es durà a terme dins de l’esmentat 
període. 
 



 
 

 
 

Tenint en compte que el Torneig BBVA de Bàsquet és un dels esdeveniments referents 
a nivell nacional i internacional en l’àmbit del bàsquet on hi participen més de 200 equips, 
masculins, femenins, professionals i/o aficionats; i es disputen més de 500 partits i que 
es tracta d’una esdeveniment organitzat entre el Associació de bàsquet Sant Julià de 
Vilatorta i l’Ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar subvenció al Consell Català de l’Esport per a l’organització del 36è 
Torneig BBVA de bàsquet de Sant Julià de Vilatorta en el marc de les  convocatòria del 
procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats 
esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu 
a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2020-
2021 i 2021-2022. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la sol·licitud així com de la resta de 
documents i tràmits que siguin necessaris per a la formalització de la sol·licitud. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
16.0.- SUBVENCIO OSIC PATRIMONI ETNOLOGIC I CULTURAL DE CATALUNYA - 
43 APLEC CARAMELLAIRE 
 
Vista la convocatòria oberta per l’Oficina de Suport i Iniciativa Cultural (OSIC) de la 
Generalitat de Catalunya de les subvencions per a activitats que fomentin la recerca, 
conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. 
 
Vistes les resolucions CLT/3216/2020, de 8 de desembre, per la qual es dona publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel 
qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió 
d'ajuts en règim de concurrència; i CLT/1315/2019, de 15 de maig, per la qual es dona 
publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions corresponents a tres línies d'ajuts en l'àmbit de la cultura popular i el 
patrimoni etnològic. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta organitza i executa 
l’activitat cultural de l’Aplec Caramellaire el qual aquest any celebrarà el dia 24 d’abril la 
seva 43a edició després de dos anys suspès a causa de la situació d’alarma sanitària 
provocada per la COVID-19. I tenint en compte que suposa una despesa important pel 
consistori el qual, a més, hi destina múltiples recursos humans propis a l’organització de 
la jornada. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un esdeveniment amb una forta tradició i que s’ha 
consolidat com a un aplec caramellaire de referència a nivell català amb la presència de 
colles d’arreu del territori així com de la Catalunya Nord i que és un clar exemple de 
difusió i conservació del patrimoni cultural i musical català. 
 
Vist doncs que es tracta d’una activitat subvencionable en el marc de l’esmentada 
convocatòria i que el termini de sol·licitud finalitza el dia 21 d’abril de 2022 a les 14 hores. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a l’Oficina de Suport i Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya en el marc de les subvencions per a activitats que fomentin la 
recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a la organització 
i realització del 43è Aplec Caramellaire de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la sol·licitud de subvenció i de la 
documentació i tràmits que siguin necessaris per a la sol·licitud i justificació de la 
subvenció. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
17.0.- ACCEPTACIO FONS DE PRESTACIO - CATALEG DE SERVEIS 2022 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de data 23 de desembre de 2021 
va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, que la Diputació posa a disposició dels 
governs locals de la província, amb la finalitat d’oferir una cooperació que respongui a 
una planificació coherent i un desplegament eficient i de garantir que els ens locals 
poden prestar serveis i realitzar activitats per a la ciutadania que per si mateixos no 
podrien assumir en les condicions adequades i, a més, fer-ho de forma equilibrada en 
el territori. 
 
En el marc del Catàleg de Serveis, la Diputació concedeix de manera automàtica i sense 
necessitat de sol·licitud determinats fons de prestació. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta la concessió dels següents fons de prestació:  
 

Fons de prestació 
Import 

concedit 

Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions 
de millora dels serveis socials 

14.516,69 € 

Finançament dels serveis socials bàsics 10.968,96 € 

Activitats culturals del cicle festiu 1.931,00 € 

Dinamització de l'activitat física i l'esport local 4.700,00 € 

 
Tenint en compte que en el cas que es vulgui rebre el pagament de manera anticipada 
caldrà comunicar l’acceptació a la Diputació mitjançant el PMT. No obstant, en cas de 
no manifestar l’acceptació expressa s’entendran acceptats tàcitament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar els fons de prestació concedits per la Diputació de Barcelona en el 
marc del Catàleg de Serveis 2022 pels següents imports: 
  

Fons de prestació 
Import 

concedit 

Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions 
de millora dels serveis socials 

14.516,69 € 

Finançament dels serveis socials bàsics 10.968,96 € 



 
 

 
 

Activitats culturals del cicle festiu 1.931,00 € 

Dinamització de l'activitat física i l'esport local 4.700,00 € 

 
Segon.- Comunicar a la Diputació de Barcelona l’acceptació dels esmentats fons de 
prestació mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
18.0.- ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 31 de març de 
2022 va aprovar l’acord núm. 145/22 relatiu a l’aprovació del programa específic de 
Resiliència local 2.0. 
 
Atès que es tracta d’un programa que dóna continuïtat al programa de resiliència local 
aprovat per la Diputació en aquest nou escenari post pandèmic, per tal de reforçar els 
municipis i contribuir a reparar els danys econòmics i socials causats per la COVID-19 i fer 
d’ells espais d’una recuperació i modernització que posi l’èmfasi en la sostenibilitat i la 
transformació digital. La gravetat de la situació sense precedents fa que es consideri oportú 
continuar apostant pel reforçament del municipalisme i un creixement socialment, 
econòmicament i ambientalment sostenible, raó per la qual, es considera oportú donar un 
impuls addicional en l’activació i conclusió dels diferents projectes de mandat malgrat el 
terrible impacte que en les hisendes locals ha tingut la pandèmia. 

 
Vist doncs que en el marc de l’esmentat programa addicional s’ha concedit a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un import total de 38.535,52 € per a l’anualitat 
2022 i 38.535,52 € per a l’anualitat 2023. 
 
Vist que l’import concedit a les dues anualitats es desglossa de manera igual en dues 
línies:  

- Línia 1: Inversions resilients (26.974,86€) 
- Línia 2: Serveis i activitats resilients (11.560,66 €)  

 
Mitjançant la Línia 1 “Inversions resilients” es preveu reforçar la resiliència de les inversions 
locals i, en conseqüència, es permetrà el finançament de despeses de capital dels ens, 
mentre que mitjançant la Línia 2 “Serveis i activitats resilients” es permetrà el finançament 
de despeses corrents dels ens. 
 

Vist que d’acord amb el règim regulador del programa els ens destinataris disposen fins 
el 16 de maig de 2022 per a presentar l’acceptació expressa dels ajuts concedits d’acord 
amb el model normalitzat. En cas de no presentar ni l’acceptació expressa ni la renúncia 
dins el termini referit, l’ajut s’entén acceptat tàcitament en els termes de la concessió. 
 
Tenint en compte també que amb l’acceptació, els ens poden sol·licitar la redistribució dels 
ajuts atorgats, amb les condicions següents: 

a. Dins la mateixa anualitat: Els ens poden redistribuir l’import concedit entre les dues 
línies de suport, parcialment o totalment, sense limitacions. 

b. Entre anualitats: Els ens poden traspassar, parcialment o totalment, a l’any 2022 el 
seu import periodificat inicialment per al 2023, a qualsevol de les línies de suport. No 
s’admet la redistribució al 2023 de l’import periodificat inicialment per al 2022. 

 



 
 

 
 

Atès que es considera oportú traslladar la totalitat dels imports concedits a l’anualitat 
2022. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta en el marc del programa específic de resiliència local 2.0. per un import 
total de 38.535,52 € per a l’anualitat 2022 i 38.535,52 € per a l’anualitat 2023. 
 
Segon.- Sol·licitar el traspàs de l’import concedit a l’anualitat 2023 a l’anualitat 2022 de 
manera que la redistribució dels ajuts concedits recaiguin en la seva totalitat a l’anualitat 
2022, destinant tot l’import de 18.000 a la línia 1 d’inversions, i la resta a la línia 2 de 
despeses corrents i serveis. 
 
Tercer.- Comunicar a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal Municipal de Tràmits 
(PMT) l’acceptació dels imports concedits així com de la sol·licitud de redistribució dels 
ajuts. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
19.0.- SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
19.1.- AUTORITZACIO DE PAS CLUB CICLISTA CALMA 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2022001152, en data 26 de març de 2022, per part 
del representant del Club Ciclista Calma, sol·licitant autorització de pas per dur a terme 
les activitats esportives de la Copa Catalana Cadets i Júnior el proper 4 de juny de 2022 
al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que la prova comptarà amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i s’ha 
aportat els itineraris de les dues proves.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Aprovar l'autorització de pas per dur a terme les activitats esportives de la Copa 
Catalana Cadets i Júnior el proper 4 de juny de 2022 pel seu pas pel municipi de Sant 
Julià de Vilatorta. 
  

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 de la present autorització. 

 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 així com els vigilants 

municipals. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb el respecte absolut 
de les normes de circulació dins de la població. 

 

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

que puguin ser necessàries per a la realització d’aquesta prova.  

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments sol·licitats i 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 al Club Ciclista Calma així com als vigilants 
municipals. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
19.2.- AUTORITZACIO CERTAMEN OCELLAIRE 
 
Vista la sol·licitud presentada a data 28 de març de 2022 i amb registre d’entrada 
E2022001157, sol·licitant autorització per la celebració d’un certamen ocellaire el dia 22 
de maig de 2022 al porxo de l’escola Bellpuig així com la petició de cessió de 40 cadires 
de fusta. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’autorització per dur a terme el certamen ocellaire el dia 22 de maig 
de 2022 a l’escola Bellpuig així com la cessió de 40 cadires de fusta. 
 
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 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 assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte de la present autorització. 

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

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona així com els vigilants 

municipals. 

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

que puguin ser necessàries per a la realització d’aquesta activitat.  

 
Quart. 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. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’organitzador del certamen així com a la 
brigada municipal. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
19.3.- AUTORITZACIO PARADA PUBLICITARIA GOUFONE 
 
Vista la sol·licitud de Gurbtec Telecom (Goufone) per a la instal·lació el dia 13 d’abril de 
2022 al mercat municipal d’una parada publicitària amb unes dimensions de 3x6 metres 
amb registre d’entrada E2022000104. 
 
Vista l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públics i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.  
 
Atès que es tracta d’un aprofitament especial de domini públic local que beneficia de 
mode particular a l’empresa sol·licitant per la instal·lació de la parada amb fins 
publicitaris. 
 
Atès que d’acord amb les dimensions de la parada (3x6m) així com el que disposa 
l’esmentada ordenança fiscal, correspon el pagament d’una taxa de 15€ per dia per a la 
instal·lació de la parada publicitària.  
 
Vist que un dels punts del poble de més concurrència pública i on és fàcil la instal·lació 
d’una parada així com de connexió a punt elèctric és la plaça Catalunya. 
 

Tenint en compte que l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències 
és l’Alcalde-President de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 53.1.r) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, però ateses les delegacions de 
competències efectuades a favor de la Junta de Govern per decret de 17 de juny de 
2019. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir la llicència per a la instal·lació d’una parada publicitària el dia 13 d’abril 
de 2022 a la plaça Catalunya de Sant Julià de Vilatorta condicionada al pagament de la 
taxa corresponent. 
 
Segon.- Comunicar a l’interessat que en cas de necessitat de connexió a punt elèctric 
caldrà coordinar-se amb el cap de la brigada municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord així com la liquidació de la taxa a Gurbtec Telecom, als 
efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
19.4.- SOL·LICITUD DE L'INSTITUT LES MARGUES PER ELABORAR PANCARTA 
 
Vista la sol·licitud de l’Institut Les Margues per elaborar la pancarta, en el sentit següent: 
 
Proposta econòmica per finançar la lona gegant de la paret de formigó que hi ha sobre 
la porta principal d'entrada (a la façana) de l'institut. En aquest quadre, hi trobareu la 
relació d'alumnes, els percentatges i l'import proposat que hauria d'aportar cada 
ajuntament: 
 

 

Núm. 
alumnes 

% 
alumnes Import 

Calldetenes 102 36,17 1.987,85 € 

Sant Julià 86 30,50 1.676,03 € 

Vilanova 10 3,55 194,89 € 

Folgueroles 79 28,01 1.539,61 € 

Tavèrnoles 5 1,77 97,44 € 

Totals 282 100 5.495,83 € 

 
Vist l’import sol·licitat i tenint en compte que no hi ha partida en el pressupost de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que permeti autoritzar la despesa, s’acorda no 
participar en el finançament d’aquesta pancarta, fent constar que l’alcalde ho 
comunicarà a l’Institut Les Margues. 
 
19.5.- SOL·LICITUDS DE PARADES LLIBRES I ROSES DIADA DE SANT JORDI 
 
Vistes les sol·licituds per a la instal·lació de parades de roses i llibres a via pública durant 
el dia 23 d’abril de 2022, dia de la diada de Sant Jordi, en el següents emplaçaments:  

 
- E2022001203: AFA Escola Bellpuig – una parada de roses i llibres a l’avinguda 

nostra senyora de Montserrat (matí) i una a la plaça Catalunya (tarda). 
- E2022001226: AFA El Roser – una parada de roses a la plaça Catalunya i una 

altra a l’avinguda Puig i Cunyer núm.1. 
- E2022000789:– una parada de roses a la plaça de l’Església de Vilalleons. 

 



 
 

 
 

Entenent que les parades de llibres i roses formen part d’una diada festiva, cultural i 
participativa, en la que l’Ajuntament ha programat d’altres activitats. 
 
Vist l’anterior, es proposa la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: Autoritzar la instal·lació de parades de llibres i roses durant el dia 23 d’abril de 
2022, als següents sol·licitants i en els emplaçaments sol·licitats:  
 

- E2022001203: AFA Escola Bellpuig – una parada de roses i llibres a l’avinguda 
nostra senyora de Montserrat (matí) i una a la plaça Catalunya (tarda). 

- E2022001226: AFA El Roser – una parada de roses a la plaça Catalunya i una 
altra a l’avinguda Puig i Cunyer núm.1. 

- E2022000789:– una parada de roses a la plaça de l’Església de Vilalleons. 
 
Segon: Notificar aquest acord als interessats, fent-los notar l’obligació de complir la 
normativa de reciclatge de les deixalles generades així com al compliment en tot 
moment de la normativa de prevenció sanitària vigent. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
19.6.- SOL·LICITUD PER CELEBRACIÓ PARTICULAR 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada 1087 i considerant l’impacte ambiental que pot 
tenir l’activitat sol·licitada, s’acorda no autoritzar l’objecte de la petició i comunicar-ho a 
la sol·licitant. 
 
 
19.7.- PROGRAMA RENOVABLES 2030 DE SUPORT A INVERSIONS LOCALS PEL 
CLIMA 
 
Vist el dictamen de la Diputació de Barcelona pel qual es va aprovar el Programa 
sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima, en el marc del Pla de 
concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 així com el seu règim regulador.  
 
Atès que el programa té com a objectiu principal el finançament d’inversions per realitzar 
obres d’alt impacte en la lluita dels municipis de la província de Barcelona contra el canvi 
climàtic i, concretament, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels 
equipaments i infraestructures locals, augmentar la producció d’energia renovable i 
millorar l’eficiència energètica i la reducció de consum de l’enllumenat públic. 
 
Vist que l’Ajuntament va adjudicar la reforma de l’enllumenat públic del municipi i que el 
projecte s’executarà aquest exercici 2022 i finalitzarà el 2023 i atès que es tracta d’una 
actuació de reducció del consum de l’enllumenat públic. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un projecte en un avançat grau de maduresa a l’estar 
en fase d’execució i vist que el projecte compleix amb les condicions exigides pel 
Programa sectorial Renovables 2030. 
 
Tenint en compte que el termini de sol·licitud per l’any 2022 finalitza el 30 de novembre 
de 2022 i vist que el sistema de concessió és el de concessió directa amb concurrència 
i, per tant, implica concedir els ajuts per estricte ordre d’entrada de sol·licitud. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
sectorial Renovables 2030 per a l’execució de l’actuació de reforma de l’enllumenat 
públic de Sant Julià de Vilatorta i trametre-la mitjançant el Portal Municipal de Tràmits 
(PMT). 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la presentació i signatura de la sol·licitud així com de 
la documentació i tràmits que puguin ser necessaris. 
 
 
 
19.8.- PROGRAMA SECTORIAL PER A LA MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS 202-
2023 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, es sessió de 31 de març de 2022, va 
aprovar un dictamen amb número de registre 40 sobre "Aprovar el Programa sectorial 
per a la millora de camins municipals 2022-2023” pel qual es va concedir a l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta un import de 20.345,94 € per a l’any 2022 i 17.079,46 € per a 
l’any 2023. 
 
Atès que es tracta d’uns ajuts per a obres de millors dels camins públics d’ús públic i/o 
assistències tècniques destinades a la redacció dels documents necessaris per a 
contractar les actuacions subvencionables, així com les direccions d’obra associades. 
 
Tenint en compte que l’ajut s’entén acceptat tàcitament pel destinatari per la seva 
quantia total si, en el termini d’un mes, comptat des de la notificació, aquest no manifesta 
expressament la renúncia, total o parcial. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona a través del 
Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2022-2023 per un import de 
20.345,94 € per a l’any 2022 i 17.079,46 € per a l’any 2023. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació a la Diputació de Barcelona a través del Portal Municipal 
de Tràmits (PMT). 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
La subvenció concedida en el Programa sectorial per a la millora de camins municipals 
2022-2023 serà gestionada pel regidor Lluís Solanas. 
 
 
 
20.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 1118-1125-1159-1163-1194 
 
El dona compte a les regidories de les sol·licituds entrades des de la darrera Junta de 
govern local, que seran ateses per cadascuna d’elles atenent les respectives 
delegacions. 
 
 



 
 

 
 

 
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, 


