
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000009  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 9 de maig de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:50 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA D'OBRES 133-20 
4.- LLICENCIA OBRES 6-21 
5.- LLICENCIA OBRES 165-21 
6.- LLICÈNCIA D'OBRES 165-21 
7.- LLICENCIA OBRES 26-22 
8.- LLICENCIA OBRES 62-22 
9.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE CALLDETENES, 
FOLGUEROLES, VILANOVA DE SAU, TAVÈRNOLES I SANT JULIÀ DE VILATORTA 
AMB L'INSTITUT LES MARGUES 
10.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ 
D'ANIMALS DE COMPANYIA (RESOLUCIÓ ACC/1173/2022, de 19 d'abril) 
11.- CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2022 
12.- RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 2022/27 
13.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
14.- SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIONS DIVERSES 
15.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
16.- ADHESIO A LA XARXA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL 2022 

 
 

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 25 d’abril de 2022 que s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
  
 La següent relació de despeses 9/2022 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/2022/792 B43438639 BOU DIGITAL COLOR SL E1318 72,60 

28/04/2022 XAPES AMB AGULLA PER DIA VOLUNTARIAT 
 

F/2022/715 3394XXXXX  14 847,00 

25/04/2022 
AOC:122440784 Per l'actuació de RAH-MON ROMA amb l'espectacle Sarau de ... el dia 23 d'abril del 2022 a Sant 
Julià de Vi 

F/2022/716 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 505 528,77 

25/04/2022 AOC:122453238 FORMIGÓ ARMAT HA-25 / HORES EXCÉS DESCÀRREGA 

F/2022/717 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 388 13,59 

27/04/2022 
AOC:122523631 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- CAMP DE FUTBOL - MANGUITO REPARACIO INFERIOR 
110 

F/2022/726 B67158659 CATWAS 365 S.L. 2022 22029 984,94 

27/04/2022 AOC:122549620 Albarà 68-Manenimient PLUS DEA 
 

F/2022/727 3394XXXXX  2022032 145,20 

27/04/2022 AOC:122539092 Emissió ple municipal Ajuntament 28 de març 2022 

F/2022/728 47812174G VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 22045 1.730,30 

27/04/2022 AOC:122554133 LLOGUER ESCENARI 4x4m / SONORITZACIÓ CARAMELLES S/PRESS Nº 220406 

F/2022/729 B63956536 ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP 2022/0151 2.964,50 

27/04/2022 
AOC:122526038 PROJECTE EXECUTIU PER A UNA INSTAL¿LACIÓ D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC PER LA 
NAU DE LA BRIGADA DE L¿AJUNTAMENT 

F/2022/730 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220151 529,22 

27/04/2022 AOC:122502143 Diptics caminada 4+4 / Cartells caminada A3 4+0 / Fitxa control caminada 4+4 

F/2022/731 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3944 175,59 

27/04/2022 
AOC:122547341 Plantes de Begonia Eliator groga Hem calculat que amb 24 plantes podreu omplir sobradament 
l'escenari d'un 

F/2022/732 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE S 2022/S/1775 274,86 

27/04/2022 
AOC:122547559 0030000000 - HP Color LaserJet Managed MFP E8766 S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2022/S/12246  
MANTENIMENT NEGR 

F/2022/733 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048585511 234,56 

28/04/2022 AOC:122582127 DOBLE-DOBLE-HEMBRA-M22X1,5-HIDRO  / SONDA-DESATASCADORA-20M-M22X1,5 

F/2022/734 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604236784 186,35 

28/04/2022 AOC:122618663 Pressupsot M02322 - Cubells PAP 25 L  / Pressupost M03722 - Contenidors FORM 240 L 

F/2022/735 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0002061 106,72 

28/04/2022 AOC:122605736 BOSSES DEIXALLES NEGRE / BOSSES DEIXALLES NEGRE 



 
 

 
 

F/2022/736 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-117 69,51 

28/04/2022 AOC:122582315 cuixes de pollastre / carn picada de porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / formatge 

F/2022/737 B58826819 GRAFICSER A 449 90,71 

29/04/2022 
AOC:122703934 POLO SOL.PERFORMER MEN M/CURTA 100%POLIESTER COLOR BLAU ROYAL TALLA: 1-XL 2-
XXL / BRODAT AJ. SANT JULIÀ 8c 

F/2022/738 4781XXXXX  22047 302,50 

29/04/2022 AOC:122719691 RODA DE PREMSA, INFORMACIÓ COL.LEGI EL ROSER 

F/2022/739 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A708229 50,83 

29/04/2022 AOC:122724987 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2022/740 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A708230 418,81 

29/04/2022 
AOC:122724989 GARRAFA DERMO-SIST 5 KG. / TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 / PAQUETE-18 PAPEL 
HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B 

F/2022/741 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A708233 25,11 

29/04/2022 AOC:122724996 PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B 

F/2022/742 G65739930 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 2022-586 262,00 

29/04/2022 AOC:122687188 Quota 2022 - Ens associat a l¿Associació de Municipis per la Independència 

F/2022/744 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 220986 79,48 

29/04/2022 AOC:122799011 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 
 

F/2022/745 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-125 130,94 

29/04/2022 AOC:122798967 cuixes pollastre / pit de pollastre / bistec extra / formatge ventero / ous mitja dotzena / cuixes pollast 

F/2022/746 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/280 315,81 

01/05/2022 AOC:122811431 BUSTIADA REVISTA VILATORTA ABRIL 

F/2022/747 A08447369 EL 9 NOU P 1189 1.022,21 

03/05/2022 AOC:122952713 Aj. Sant Julià de Vilatorta- Aplec Caramelles 4x3  22/04/202 / Aj. Sant Julià de Vilatorta - Patuleia 2x5 

F/2022/748 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 239 538,45 

03/05/2022 AOC:122962998 A20-TACJ-013 - Actuació recollida ( resisdus vegetal mes d'abril. ) 

F/2022/751 A58492117 VICREU S.A. 20220100003355 74,10 

03/05/2022 AOC:122967332 FILTRE AIRE FS-450/480 / GANIVETA / FILTRE D ¿AIRE BR-500 550 600 

F/2022/752 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL P 149 726,48 

03/05/2022 AOC:122969681 Baner Sant Jordi 23/04/2022 / Espot Aplec Caramelles / Espot Portes Obertes La Patuleia 

F/2022/753 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL P 150 181,68 

03/05/2022 AOC:122969758 Des del 23 al 29 d'abril. 5 Passis diaris. Falca 20" 

F/2022/754 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/22/0044 93,65 

03/05/2022 
AOC:122977815 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM PER L'ANY 2022 FACTURA ABRIL 2022 / 
M2M-4G ALPR (2 punts x 12 mes 

F/2022/755 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202202727 152,59 

03/05/2022 
AOC:122987636 ENRROLLACABLE 3 X 1 5 4 5 METRES / RECOLLIDOR PERSIANA INOX / LLUM TREBALL JBM / 
TRAMPA ESQUER ANTIFORMIGU 

F/2022/756 7709XXXXX  63-A 29,04 

03/05/2022 AOC:122989724 Neteja  BRIGADA, ABRIL 
 

F/2022/757 7709XXXXX  64-A 163,35 

03/05/2022 AOC:122990041 Neteja   ESCORXADOR, ABRIL 
 

F/2022/758 7709XXXXX  65-A 235,95 

03/05/2022 AOC:122990191 Neteja VESTUARIS  FUTBOL , ABRIL 
 

F/2022/759 7709XXXXX  66-A 522,72 

03/05/2022 AOC:122990855 Extres Patuleia,Abril-2.022 
 

F/2022/760 7709XXXXX  67-A 312,18 

03/05/2022 AOC:122991815 Hores que han sobrepassat el pressupost previst  CENTRE DE DIA, ABRIL 

F/2022/761 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 22 39 74,34 

03/05/2022 AOC:122989454 DIADA DEL VOLUNTARIAT I PATULEIA / DIADA DEL VOLUNTARIAT I PATULEIA 

F/2022/762 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 98 653,40 

03/05/2022 AOC:122974621 SPOTS EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA / CAMPANYA - CARAMELLES - ABRIL 



 
 

 
 

F/2022/763 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2200434 100,54 

03/05/2022 AOC:123062764 ELECTRO RAIN BIRD 1" 24V BSP 
 

F/2022/764 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2022/D3/000195 133,85 

03/05/2022 
AOC:123054585 6 CANELONS DE CARN / 3 CANELONS DE CARN SENSE GLUTEN / 3 CANELONS DE CARN 
SENSE GLUTEN I SENSE LACTOSA 

F/2022/765 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 20220100002453 50,44 

04/05/2022 
AOC:123073657 1-RULL ESTOVALLES 1X50 MTS BLANC ECO (6) / 50-TOVALLONS 40X40 2C. BLANC (48) / 1000-
VAS CARTRO GRAFFITTI 4 

F/2022/767 B64431422 VISIÓ SOLAR S.L. 172/2022 646,67 

04/05/2022 AOC:123083948 Actuador Tèrmic STP73 0 8,00 de vàlvules PWM / Bomba de condensats WATER PUMB -DAIKIN 

F/2022/768 B64958838 PUNTUAJOCS SL 2022/240 270,00 

04/05/2022 AOC:123129451 Subvenció de part de la inscripció al curs de monitor/a en el lleure infantil i juvenil, amb el codi M290, 

F/2022/769 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 2232179 41,99 

04/05/2022 
AOC:123109279 BANDEJA CMPC 176 Kgs 40cm WACKER N-055 ( . ) / Suplemento cobertura / Gestion 
mediambiental ligera / Sumin 

F/2022/770 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048640990 93,05 

04/05/2022 AOC:123173782 PANTALON-PETO-DESBROCE-M 
 

F/2022/771 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-129 91,67 

04/05/2022 AOC:123171781 burguer meat de vedella / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra vedella / pernil de gall d'i 

F/2022/772 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2200625 328,25 

05/05/2022 AOC:123186183 Hores ( Serveis informàtics mes d'abril ) 
 

F/2022/773 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 220003468 45,50 

05/05/2022 
AOC:123214329 LLAVE ESTRIADA NORMAL / CANDADO ABUS SERIE 60/40MM ARCO LARGO LATON LLAVES 
IGUALES NºLLAVE 6041 

F/2022/774 A59932442 LOSTEC SA 20220100055253 285,31 

05/05/2022 
AOC:123266878 Presa de mostra d'aglomerat asfàltic, inclosa la determinació de temperatura "in situ" i temperatura de 
la 

F/2022/775 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210944 17,16 

06/05/2022 
AOC:123348138 REF.:TPV28 / N.Albara:3609824  Data: 28-04-22 / ULLERES SENSE GLUTEN / CROISSANT PETIT 
XOCO S/GLUTEN (6UN) 

F/2022/776 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210938 18,63 

06/05/2022 
AOC:123348137 REF.:TPV28 / N.Albara:3609736  Data: 04-04-22 / COCA PA CROSSANDRA / COCA XOCOLATA 
CROSSANDRA / FONT VELLA 

F/2022/777 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210941 27,31 

06/05/2022 
AOC:123348130 REF.:TPV29 / N.Albara:3609788  Data: 18-04-22 / MONES GEMMA CROSSANDRA / SORTEIG 
REVISTA 

F/2022/778 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210943 573,02 

06/05/2022 
AOC:123348132 REF.:TPV28 / N.Albara:3609810  Data: 24-04-22 / COCA PA CROSSANDRA / XOCO DESFETA / 
XOCOLATADA, TROBADA CA 

F/2022/779 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210942 76,05 

06/05/2022 
AOC:123348136 REF.:TPV29 / N.Albara:3609792  Data: 18-04-22 / CASTELL GRAN / POKE BOLA / RODO 400 / 
MASSINIS CROSSANDRA 

F/2022/780 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210945 11,94 

06/05/2022 
AOC:123348139 REF.:TPV36 / N.Albara:3609826  Data: 28-04-22 / COCA PA CROSSANDRA / SERVEIS 
TERRITORIALS 

F/2022/781 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210940 165,38 

06/05/2022 
AOC:123348141 REF.:TPV28 / N.Albara:3609789  Data: 18-04-22 / COCA PA CROSSANDRA / EUKARYA MINI LLET 
25g / EUKARYA MINI 

F/2022/782 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 210939 48,59 

06/05/2022 AOC:123348143 REF.:TPV29 / N.Albara:3609784  Data: 16-04-22 / OU XOCOLATA LLET 415GR / CARAMELLES 

F/2022/783 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 325 68,37 

06/05/2022 AOC:123339299 HORES TECNIC / DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 

F/2022/784 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM02/10403 752,45 

06/05/2022 
AOC:123301839 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2022/785 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 82 9,08 

06/05/2022 AOC:123334710 ad blue 
  

F/2022/786 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 83 25,41 

06/05/2022 AOC:123334827 per punxaa i montar càmara 
 



 
 

 
 

F/2022/787 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5185529883 280,00 

06/05/2022 AOC:123323951 Subscripcions paper - Laborables Anual. Període: 25/04/2022 - 24/04/2023 

F/2022/788 B60333150 CORRETJA S.L. 20220100003167 346,71 

06/05/2022 
AOC:123393377 TAPA MARC HID. 400X400 B125 / CINTA 30 M. METAL ST30 SATELITE FISCO / PORTLAND II/B-L 
32,5 N S/C 35 KGS / 

F/2022/789 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048647526 93,05 

06/05/2022 AOC:123393285 PANTALON-PETO-DESBROCEL-L 
 

F/2022/791 77092024A TROFEUS CULI 2987 302,05 

28/04/2022 TROFEUS, COPES I MEDALLES PER LA COPA CATALANA DE TRIAL EL DIA 27/03/22 

F/2022/793 B63063929 AUSA GEL SL A/192 459,39 

02/05/2022 SUBMINISTRAMENT PEIX I CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

F/2022/795 B58491978 PEIXOS POVEDANO 448 18,00 

04/05/2022 GEL PER DIADA VOLUNTARIAT 
  

F/2022/796 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 1657 61,29 

07/05/2022 
AOC:123417803 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT 
NATURAL 1 KG 

F/2022/797 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2200481 879,02 

07/05/2022 AOC:123419711 Llicències ( Llicències Anti-virus Avast ABA 3 anys ) 

F/2022/798 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2200480 396,49 

07/05/2022 AOC:123419712 Hores ( Serveis informàtics mes de març ) 

F/2022/800 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 389 13,59 

07/05/2022 
AOC:123409019 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA CAMP DE FUTBOL- MANGUITO REPARACIO INTERIOR 
110 

F/2022/806 B64000730 BIOMASSA I EXPLOTACIONS FORESTALS PRAT, S.L.U. 64/2022 836,40 

08/05/2022 AOC:123540580 Tones estella de pi G3 / Transport 
 

F/2022/807 A58281262 M. BOADA SA 90307 64,13 

09/05/2022 
AOC:123556019 BATERIA DAITEM BATLI-22 / MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC 
ESPECIALISTA / DESPLAÇAMEN 

F/2022/808 B62932058 LASER MARKING SYSTEM SL A 22000291 491,26 

09/05/2022 AOC:123559990 TROFEU 1er / TROFEU 2on / TROFEU 3er / MEDALLA 

F/2022/809 4060XXXXX  50 1.102,64 

09/05/2022 DINARS CENTRE DE DIA, ABRIL 
  

F/2022/810 A08045213 CASA GARCIA S.A. 2204A001401 11,19 

09/05/2022 AIGÜES CAMINADA 
  

     
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
3.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 133-20 
 
Aquesta llicència queda sobre la taula per a la propera Junta 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 6-21 
 
     
Expedient núm.:  6/21 
Objecte: reparació de terrassa. Treure gres existent i col·locació de gres nou  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
reparació de terrassa. Treure gres existent i col·locació de gres nou.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents per a l’execució 
de les obres consistents en reparació de terrassa. Treure gres existent i col·locació de 
gres nou. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

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

- Els edificis que estiguin catalogats, a més del que fixa la zona li serà d’aplicació 
la normativa específica del Catàleg de béns patrimonials en sòl urbà 

- 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. S’aporta un pressupost de 2.800,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable: 2.800,00 € 
o Quota:  2.800,00 € x  3,00 % =  84,00 € 

 
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  2.800,00 € ) =  32,80 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  84,00 € + (Taxa)  32,80 € = 116,80 Euros 

 
    
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 165-21 
 
     
Expedient núm.:  165/21 
Objecte: arrencar mecànicament i manualment el paviment existent de l'entrada de la 
casa i col·locar-ne un de nou abocat des d'un camió  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en arrencar 
mecànicament i manualment el paviment existent de l'entrada de la casa i col·locar-ne 
un de nou abocat des d'un camió.  
 
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 arrencar mecànicament i manualment el paviment existent 
de l'entrada de la casa i col·locar-ne un de nou abocat des d'un camió. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 3.700,0 
€ i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 4.496,80 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

Superfície paviment : 8,00 x 5,50 = 44,00 m2 
44,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 0,20(Cu) = 4.496,80 € 

 
o Base imposable: 4.496,80 € 
o Quota:   4.496,80 € x  3,00 % =  134,90 € 

 
 
 
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  4.496,80 € ) =  34,50 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  134,90 € + (Taxa)  34,50 €  = 169,40 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 



 
 

 
 

 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 26-22 
 
     
Expedient núm.:  26/22 
Objecte: reforma de local en planta baixa. Col·locació de nou paviment, bany i reforma 
d'instal·lacions  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
col·locació de nou paviment, bany i reforma d'instal·lacions.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents per a l’execució 
de les obres consistents en reforma de local en planta baixa. Col·locació de nou 
paviment, bany i reforma d'instal·lacions. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que s’utilitzin 



 
 

 
 

hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a l’obra i de 
les persones que transitin per la via pública. 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- La sol·licitud no fa referència a l’ús. No es relacionen les obres a l’adequació del 
local per realitzar-hi alguna activitat. Si hi ha algun canvi d’activitat caldrà 
tramitar-la en règim de comunicació prèvia i justificar l’adequació a la normativa 
que li sigui d’aplicació, CTE DB SI (incendis) i accessibilitat entre d’altres. 

- 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. 

- La intervenció no inclou substitució de fusteria exterior. En cas de fer-ho cal 
sol·licitar-ho i adequar-se a la carta de colors admesa pel POUM; de l’annex 3. 

- 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 6.080,00 
€ però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. 
El valor considerat serà de 8.968,05 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

 
29,25 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,20(Cu)= 8.968,05 € 

 
 
 

o Base imposable:  8.968,05 € 
o Quota:  8.968,05 € x  3,50 % = 313,88 € 

 

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 8.968,05 € ) =  43,96 € 
 
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 €/m2/dia x 2,00 m2 x 8 dia =  
16,78 € 

   

TOTAL: (Impost)  313,88 € + (Taxa)  43,96 € + (Taxa ocupació) 16,78 €  =  369,62 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 62-22 
 
     
Expedient núm.:  62/22 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i 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'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 any comptat a partir de la data de la notificació del 
present acord i  s’acabaran en el termini de 3 anys. El transcurs d’ambdós terminis sense 
haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de la 
llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte executiu 
visat i l’estudi de seguretat i salut. 
El Projecte Executiu haurà de justificar la cota de la planta baixa en relació a les 
rasants del carrer, per tal de poder fer les comprovacions oportunes en relació a 
l’article 47 sobre paràmetres referits a l’edificació, l’article 24 Adaptacions 
topogràfiques del terreny i l’article 47.3.9 Tanques, de la Modificació Puntual 
número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta, esmenes i aclariments de la 
normativa i la documentació gràfica. Caldrà aportar documentació gràfica que 
defineixi les tanques de parcel·la. 
També caldrà acotar la separació als límits de la piscina en relació Modificació 
Puntual número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta, esmenes i aclariments 
de la normativa i la documentació gràfica, article 47.4.23. 

- En parcel·les classificades pel POUM de sòl urbà consolidat, però que no siguin 
solars perquè el manqui algun dels serveis urbanístics bàsics definits a l’article 
27.1 de la Llei d’urbanisme, el propietari haurà de garantir i d’executar 
simultàniament a l’obra d’edificació les obres necessàries perquè la parcel·la 
tingui condició de solar com a requisit formal per a la validesa de la llicència. 
 
Inventari de la xarxa de clavegueram. Font: Pla director de clavegueram de Sant 
Julià de Vilatorta, 
 



 
 

 
 

 
 
Segons el Pla Director el tram de carrer davant la parcel·la no disposa de 
claveguera. Caldrà fer les oportunes comprovacions i demanar la llicència 
corresponent per l’execució i connexió a la xarxa de clavegueram municipal. La 
llicència definirà les condicions específiques. 

 
- Cal tenir en consideració l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt 

d’aplicació de l’alçada reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària 
que poden assolir, com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del 
pendent de la coberta. L’amidament de l’alçària reguladora es farà comptant el 
nivell natural de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del 
terreny en contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de 
coberta.  

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa pel POUM; definits a l’Annex III. 

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

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

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 17,00 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 15.2 



 
 

 
 

i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició controlada 
dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant l’ajuntament, 
juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació 
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació 
dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi del 
gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de dipòsit per la posterior 
gestió. 
Manca presentar el CERTIFICAT D’ACCEPTACIÓ DE RUNES. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 31,14 ml x 1,50 ml x 45 €/m2 
= 2.101,95 €. 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 
300.128,48 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 373.904,67 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

 
Superfície construïda garatge;   semisoterrani:  142,24 m2 
Sup. construïda habitatge;  planta baixa:  132,18 m2 
     porxos:    31,96 m2 
     planta primera:   74,27 m2 

380,65 m2 
 

142,24 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,20(Cu) =  104.665,87 € 
238,41 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,30(Ct) x 1,70(Cu) =  269.238,80 € 

   373.904,67 € 

o Base imposable : 373.904,67 € 
o Quota:   373.904,67 € x  3,50 % =  13.086,65 € 

 
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 373.904,67 € ) =  408,90 € 

 

TOTAL: (Impost)  13.086,65 € + (Taxa)  408,90 €  =  13.495,55 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
8.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ DELS AJUNTAMENTS DE CALLDETENES, 
FOLGUEROLES, VILANOVA DE SAU, TAVÈRNOLES I SANT JULIÀ DE VILATORTA 
AMB L'INSTITUT LES MARGUES 
 
 



 
 

 
 

Vista la proposta de conveni de col·laboració per al manteniment i funcionament de 
l’Institut les Margues de Calldetenes, tenint en compte que des del darrer conveni s’han 
produït canvis en l’ensenyament secundari que ha modificat el mapa escolar, es 
considera necessari mantenir una reunió amb la resta d’Ajuntaments afectats abans de 
fer-ne l’aprovació. 
 
 
9.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ 
D'ANIMALS DE COMPANYIA (RESOLUCIÓ ACC/1173/2022, de 19 d'abril) 
 
Vista la RESOLUCIÓ ACC/1173/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen les 
subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els 
serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 
2022. 
  
Vista l'Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de 
companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 
habitants. 
 
Atès que entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta ha dut a terme diverses actuacions d’identificació i esterilització 
d’animals amb un total de 11 gats esterilitzats i 1 gata esterilitzada. 
 
Atès que d’acord amb la convocatòria l’import màxim a sol·licitar és de 40€ per gat 
esterilitzat i de 80€ per gata esterilitzada i que les actuacions s’han d’haver realitzat entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
 
Tenint en compte que la despesa derivada del conveni amb el Consell Comarcal 
d’Osona per a la recollida i acollida d’animals de companyia perduts o abandonats va 
ser d’un import total de 3.259,55 € durant l’exercici 2021 i vist que d’acord amb l’article 
7 convocatòria dels ajuts, és subvencionable la despesa de serveis veterinaris externs 
per a la realització d'actuacions d'inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport 
relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en el terme municipal 
de municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de serveis veterinaris propis 
amb un import de 1.000 € per municipi de menys de 10.000 habitants.  
 
Vist que el termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 30 de maig de 2022 i tenint 
en compte que cal presentar la sol·licitud a través d’EACAT. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Presentar sol·licitud a través d’EACAT en el marc de les subvencions per 
fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia per a l’any 2022 per 
un import total sol·licitat de 1.520 €. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per 
a la presentació de la sol·licitud. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 



 
 

 
 

10.0.- CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2022 
 
Vist l’acord que va prendre la Junta de Govern Local en sessió de 10 de gener de 2022 
pel qual es va aprovar la memòria i sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona per a la 
contractació d’una persona que dugui a terme tasques de suport addicional a l’equip de 
servei de manteniment municipal, mitjançant el programa Treball i Formació del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya de l’any 2022; el qual es va notificar al Consell Comarcal 
d’Osona. 
 
Tenint en compte que en el marc del programa Treball i formació 2022 es va concedir a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta una plaça de suport de tasques de neteja i que  
 
Tenint en compte que per part del Consell Comarcal d’Osona s’ha comunicat que el 
contracte de la persona seleccionada s’iniciarà a 23 de maig de 2022 i tindrà una durada 
d’un any. 
 
Atès que prèviament cal formalitzar el conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament i vist el model tipus de conveni programa treball i formació 2022 i atès que 
cal l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’esmentat conveni. 
 
Vist que d’acord amb el decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de 
competències és funció delegada a la Junta de Govern l’aprovació de tots els convenis 
de caràcter institucional o d’aquells dels quals se’n derivin obligacions o drets amb 
independència de la seva quantia. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el model de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 
per a l’execució del programa Treball i formació 2022. 
 
Segon.- Facultar al regidor Jaume Vilella Ramoneda per a la signatura del conveni i de 
la resta de documents que siguin necessaris per a la seva formalització i/o execució. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
11.0.- RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 2022/27 
 
S’informa a la Junta de Govern de la proposta de resolució de la instructora de 
l’expedient de reclamació patrimonial que s’ha emès en sentit desestimatori per falta 
d’acreditació del nexe causal entre els danys soferts i el funcionament del servei de la 
neteja de la vorera on es va produir la caiguda de la reclamant. La proposta es sotmetrà 
a audiència de la interessada per un a termini de 10 dies perquè pugui presentar 
al·legacions a la proposta de resolució, que serà elevada a la Junta als efectes oportuns. 
 
12.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 



 
 

 
 

S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local de les convocatòries de 
subvencions publicades per altres Administracions públiques i que es tramitaran, si 
s’escau, des de cada regidoria en funció de les delegacions corresponents. 
 
13.0.- SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
S’autoritzen les sol·licituds amb registre d’entrada números: 1580-1597-1596-1608 
 
 
14.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local de les queixes i 
suggeriments rebuts des de la darrera Junta de Govern i que es tramitaran des de cada 
regidoria en funció de les delegacions corresponents. 
 
 
15.0.- ADHESIO A LA XARXA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL 2022 
 
Vist l’acord marc per a l’adhesió a la Xarxa d’habitatges d’inserció socials per a l’any 
2022 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el qual inclou en el seu annex 2 l’habitatge 
cedit a través de conveni a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, habitatge situat al 
carrer Anna Xica 13, bloc 1, baixos 3a. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament seguir adherit a la xarxa d’habitatges d’inserció 
socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com rebre l’ajut corresponent per 
a la gestió dels habitatges cedits.  
 
Tenint en compte que a 30 de novembre de 2021 va entrar en vigència el conveni 
formalitzat entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges de titularitat pública 
administrats per l’agència amb l’objectiu de destinar-los a fins socials. En concret i 
d’acord amb l’annex del conveni, els habitatges cedits són els següents: 

- Anna Xica, 13, Bl.1, bx.2  
- Anna Xica, 13, Bl.1, bx.3  
- Anna Xica, 13, Bl.1, 2-4  

 
Vist que a l’annex 2 de l’Acord marc per a l’adhesió a la Xarxa d’Habitatges d’inserció 
social per a l’any 2022 referent als habitatges cedits amb conveni per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a entitats socials i Ajuntaments només hi consta un habitatge 
i, per tant, correspon sol·licitar la incorporació dels 2 habitatges restants cedits a 
l’Ajuntament.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adherir-se a l’acord marc per a l’adhesió a la Xarxa habitatges d’inserció social 
per a l’any 2022 per l’habitatge Anna Xica 13, bloc 1 baixos 3ª. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la incorporació dels habitatges 
Anna Xica, 13, Bl.1, bx.2 i Anna Xica, 13, Bl.1, 2-4 de Sant Julià de Vilatorta a l’acord 
marc per a l’adhesió a la xarxa d’habitatges d’inserció social per a l’any 2022.  
 



 
 

 
 

Tercer.- Aprovar formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges 
d’inserció per a l’any 2022 i incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a 
l’any 2022, un cop presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges 
esmentats.  
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió així com de 
qualsevol altre document o tràmit que pugui ser necessari. 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als efectes 
oportuns. 
 
 
 
 
 
 
 
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, 


