
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000010  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 23 de maig de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez 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 CONTRACTES MENORS 10/2022 07062022 
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS 4 I 5 OBRA REHABILITACIÓ EDIFICI ARCA DE 
NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI A SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
4.- LLICENCIA OBRES 133-20 
5.- LLICENCIA OBRES 63-21 
6.- LLICENCIA OBRES 49-22 
7.- LLICÈNCIA OBRA 67/22 
8.- SOL·LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA 181-21 
9.- SOL·LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA 181/21 
10.- INCOACIÓ EXPEDIENT RESOLUCIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SOCORRISME 
11.- CONTRACTACIÓ SERVEI SOCORRISME ESTIU 2022 
12.- PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA SECTOR DE LA FONT D'EN TITUS. 
SUBVENCIÓ RENOVABLES 2030 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
13.- ACORD DE MESURES DE SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA A LA VIABILITAT EL COL·LEGI EL ROSER, PROPIETAT DE LA FUNDACIÓ 
PRIVADA PUIG I CUNYER 
14.- ALTRES AUTORITZACIONS 
15.- SEGUIMENT SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS 
16.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 



 
 

 
 

 
L’alcalde obre la sessió de la Junta de Govern Local 10/2022 i sotmet a aprovació de 
l’acta de la sessió anterior de data 9 de maig de 2022, que s’aprova per unanimitat 
dels assistents sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 10/2022 07062022 
 
  
[La següent relació de despeses 10/2022 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/2022/811 A08361446 PINTUR S.A. 001 221667 20,87 

10/05/2022 
AOC:123573462 TESA PRECISON MASK EXtER. REF.4439/4440 30X50m / TESA PRECISION MASK 50mx38mm 
REF.4334 ( REF. CARLES ) 

F/2022/812 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000342 107,73 

10/05/2022 AOC:123604853 8189 LLJ 11/04 S/PLOM 95 / DESCOMPTE 

F/2022/813 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22035615 71,28 

11/05/2022 
AOC:123668205 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 315014 ; Actual BN= 
316419 Ubicación: PÇA. 

F/2022/814 B61118907 PROKIPTON SL 22   3490 72,61 

11/05/2022 
AOC:123662327 AMON PLUS  GARRAFA 5 KG                         / KITGRAS ENERGIC 9     GARRAFA 5 LT        1 Gfa / 
DESIN. 

F/2022/815 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A709592 110,16 

11/05/2022 AOC:123673057 PAQ-12 PAPEL HIG. ECO NATURAL L-ONE MINI / B.B.NEGRA 60X90 G-120 P-300 

F/2022/816 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-136 90,00 

11/05/2022 AOC:123661380 3 vals vilatorta pam a pam 

 F/2022/817 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 222189 91,32 

11/05/2022 
AOC:123649115 BORRADOR Q-CONNECT FIELTRO PER PISSARRA 110X70 MM / GUIXOS BLANCA ANTIPOLS 
ROBERCOLOR -CAIXA DE 10 UNI / N 

F/2022/818 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-138 105,39 

11/05/2022 
AOC:123717257 cuixes de pollastre / ous mitja dotzena / formarge manxego ventero / mandonguilles grans o sopa / pit 
de p 

F/2022/821 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q22 221148731 85,32 

12/05/2022 
AOC:123809373 1.00 - Internet 1000Mb promo 2021 (,Carrer Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / 1.00 - Internet 1000Mb 
pr 

F/2022/822 B61381745 M.TERRICABRAS S.L. 20220100000558 643,50 

12/05/2022 
AOC:123822970 DESEMBUSSAR ARQUETA GENERAL ESCOLA BELLPUIG / INSPECCIÓ AMB CÀMERA DE 
VIDEO TUB COL.LECTOR / C/ TARRAGONA 

F/2022/823 3393XXXXX 
 

A-38 158,51 

12/05/2022 AOC:123776191 JCB 1CX Pala ( Font de'n Titus ) / Camió Man ( trasllat màquina ) 

F/2022/824 7709XXXXX 
 

39 995,88 

12/05/2022 
AOC:123739380 ALBARA 23/22 PATULEIA / ALBARA 24/22 PUNT JOVE / ALBARA 25/22 PATULEIA / ALBARA 
26/22 BRIGADA / ALBARA 27/ 

F/2022/827 B61861191 REMOLCS CORTÉS S.L. 22000910 6,00 

13/05/2022 AOC:123850632 ENDOLL 7 PINS PER REMOLC 

 F/2022/828 G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA A/1406 11.685,42 

13/05/2022 AOC:123829487 Import corresponent al 1r pagament del servei Escola de Música curs 21-22 



 
 

 
 

F/2022/829 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048398023 312,20 

13/05/2022 
AOC:123891515 DESATASCADOR-FUERTE-500ML  / LIMPIADOR-INDUSTRIAL-SPRAY-500ML  / DESOXIDANTE-
ROST-OFF-PLUS-400ML  / IMPUES 

F/2022/830 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 15,25 

14/05/2022 AOC:123912079 BOSSES DEIXALLES NEGRE / BOSSES DEIXALLES NEGRE 

F/2022/831 A08447369 EL 9 NOU S 2540 148,51 

17/05/2022 
AOC:124035184 Adam El Moujahed Subscripció període 01/05/2022 - 30/04/2023 / Mar Tanyà Bau Subscripció 
període 01/05/202 

F/2022/832 A58492117 VICREU S.A. 20220100003980 20,56 

17/05/2022 AOC:124045560 CAMARA RODA 16 Y 18 x 650-8 16x750-8 

F/2022/833 A58103805 PINTURES VIC SA 20220100003812 555,09 

17/05/2022 
AOC:124062171 FAPLISA ACRILICA ESPECIAL BLANCA F-1009 / PeVé DISSOLVENT NETEJA / GRACO FILTRE 
PRO 395 243080 / GRACO FIL 

F/2022/834 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A710080 88,09 

17/05/2022 AOC:124094775 GARRAFA LICUAPLUS 10L 

 F/2022/835 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL R1F 383 158,52 

17/05/2022 AOC:124090960 DINAR 

  F/2022/836 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2202800 148,03 

18/05/2022 
AOC:124116746 Retimbre AFFF 6kg / Manteniment ANUAL Extinció Automàtica Incendi / Revisió anual extintor  CO2-5 
kgs / Re 

F/2022/837 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 565 462,61 

18/05/2022 
AOC:124175168 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 

F/2022/877 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 7-000123 387,00 

18/05/2022 AOC:124184342 Dia: 15-05-22 Caminada. Cobertura sanitària una ambulància + 2 tes Horari de 7:30 a 13:30 

F/2022/878 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-141 1.051,59 

18/05/2022 AOC:124111699 CAMINADA POPULAR / Llom duroc / Panxeta duroc / Botifarra crua / Formatge edam 

F/2022/879 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-146 136,13 

18/05/2022 AOC:124172910 salsitxes de porc / bistec extra / ous mitja dotzena / pit de pollastre / pernil cuit cuixa / croquetes gu 

F/2022/880 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-147 5,74 

19/05/2022 AOC:124249865 OBSEQUI SR. TRILLA / Llonganissa 

 F/2022/881 A08665838 BON PREU S.A. VML-791527 3,00 

10/05/2022 NETEJADOR VINAGRE 

  F/2022/882 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 62,96 

10/05/2022 OBSEQUIS PER SORTEIG CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

F/2022/883 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 31,63 

10/05/2022 MATERIAL PEL CENTRE DE DIA 

  F/2022/884 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2022208800188 100,24 

11/05/2022 LÀCTICS PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

F/2022/885 3395XXXXX  N000330/2022 30,00 

11/05/2022 VAL PREMI 

   F/2022/886 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 22022201500112 38,82 

11/05/2022 GALETES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

F/2022/887 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 22022208800189 57,70 

11/05/2022 GALETES I LÀCTICS PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

F/2022/888 4060XXXXX 
 

51 252,50 

11/05/2022 TROBADA DE CASALS 

  F/2022/889 3393XXXXX 
 

22/046 319,86 

17/05/2022 CANVIAR VIDRE TRENCAT DE L'ESCOLA BELLPUIG 

 F/2022/890 5302XXXXX  A152 30,00 

19/05/2022 MONTAR PASTILLES DE FRE I CÀMARA BICICLETA 

 F/2022/893 B61118907 PROKIPTON SL 22   3916 21,54 

21/05/2022 AOC:124366766 ENVAS+TAPA FRONT.PET QUAD.250CC.(50 UN) 



 
 

 
 

F/2022/894 B64431422 VISIÓ SOLAR S.L. 199/2022 107,93 

21/05/2022 AOC:124359762 ACTUADOR TÈRMIC STP73 DE VÀLVULES PWM 

 
 
] 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
3.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS 4 I 5 OBRA REHABILITACIÓ EDIFICI ARCA 
DE NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI A SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
 
Vist que en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 18 de 
novembre de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra va 
adjudicar els dos lots del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè 
per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta a la Unió temporal 
d’empreses Manzano Arbúcies SL, Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL, amb els 
següents imports:  

- Lot 1 – Projecte de construcció de la biblioteca: 1.148.099,00 €, sense IVA.  

- Lot 2 – Projecte d’instal·lacions de climatització al consultori: 65.430,00 €, 
sense IVA.  

 
Atès que en data 3 de desembre de 2021 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de 
l’obra que és de setze mesos.  
 
Vista la certificació núm. 4 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, presentada per l’empresa UTE Imar Manzano, amb la 
conformitat del director de l’obra i del director d’execució, i que és d’un import de 
4.923,89 €, IVA inclòs.  
 
Vista la certificació núm. 5 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, presentada per l’empresa UTE Imar Manzano, amb la 
conformitat del director de l’obra i del director d’execució, i que és d’un import de 
10.937,78 €, IVA inclòs.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació 
de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de 
Vilatorta corresponent al lot 1, per un import de 4.923,89 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 5 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació 
de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de 
Vilatorta corresponent al lot 1, per un import de 10.937,78 €, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Reconèixer les obligacions a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 04.3321.622.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 133-20 
 
     
Expedient núm.:  133/20 
Emplaçament:  avinguda de Vic, 11-13 
Promotor:  Federación Regnum Christi 
Objecte: reforma i ampliació edifici residencial públic amb 30 dormitoris, menjador, 
auditoris i capella  (FASE 1)  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Federación Regnum Christi i que consisteix en reforma i ampliació edifici residencial 
públic amb 30 dormitoris, menjador, auditoris i capella  (FASE 1).  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Federación 
Regnum Christi per a l’execució de les obres consistents en reforma i ampliació edifici 
residencial públic amb 30 dormitoris, menjador, auditoris i capella  (FASE 1), situades 
a avinguda de Vic, 11-13, d’aquest municipi. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 3 de setembre de 
2021, amb ID Registre E2021003463 per la qual es dóna resposta al 
requeriment emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament i la documentació 
presentada el dia 19 d’abril de 2022 amb ID Registre E2022001452. 
 

- 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 normativa del POUM, a l’article 104, diu: per obtenir l’edificabilitat s’haurà de 
donar compliment a les determinacions del PP de la Font d’en Titus i retirar la 
tanca fins a l’alineació indicada en el PP. 

 
La finca està afectada per una cessió registralment ja inscrita, però no materialitzada. 
La part a cedir es correspon a la franja que limita amb la crta de Vic, grafiada en el 
plànol d’ordenació 01.N del POUM. 
 
Per tant, la llicència es condiciona a la retirada de la tanca, a càrrec de la propietat, en 
el moment que l’ajuntament ho consideri oportú. 
La propietat assumirà tan el cost d’enderroc i obra nova de la tanca que limita amb la 
carretera de Vic com les obres d’urbanització dels terrenys cedits que passaran a ser 
vorera i vial. 

 
- Edificabilitat de la finca. La normativa del POUM, article 104, Configuració, diu: 

En els cas de Can Planes, per obtenir l’edificabilitat haurà de donar compliment 
a les determinacions del PP de la Font d’en Titus i retirar la tanca fins a 
l’alineació indicada en l’esmentat PPU. 
 
En la documentació de projecte es reparteix l’edificabilitat per finques en un plànol de 
detall: 



 
 

 
 

 
 
Però no es considera vàlid, i s’ha fet el càlcul segons superfícies registrals, quedant de 
la següent manera: 
 
Segons l’expedient de reparcel·lació de la Font d’en Titus de 1987 i les notes simples 
registrals, la finca té una superfície de 16.486,00 m2, en la que es considera que la 
cessió és efectiva ( 866,81 m2). La finca inicial que apareix en el Parcel·lari de 1997 de 
Calldetenes del sector de la font d’en Titus té una superfície de 17.352,81 m2. Les 
superfícies registrals, provinents de la parcel·lació, són les següents: 

Finca inicial: 17.352,81 m2. Part de cessió: 866,81 m2. Finca resultant: 16.486,00 m2. 

 
D’aqueta finca, es va fer la parcel·lació següent: 
Finca resultant:     16.486,00 m2 

Ref Cadastral 3319507DG4431N 13.951,80 m2 
Ref Cadastral 3319524DG4431N   1.180,00 m2 
Ref Cadastral 3319525DG4431N      438,30 m2 
Ref Cadastral 3319526DG4431N      465,90 m2 
Ref Cadastral 3319527DG4431N      450,00 m2  

 
La finca de can Planas, a la que el POUM assigna l’edificabilitat, és la qualificada de 
zona F: 

 
I per tant, l’edificabilitat queda repartida de la següent manera: 
 
Es conclou, que l’edificabilitat TOTAL, de 12.181,05 m2, es reparteix en 3 parcel·les que sumen 
15.570,10 m2: 



 
 

 
 

Ref Cadastral 3319507DG4431N 13.951,80 m2 89,60% Edificabilitat: 10.914,22 m2 
Ref Cadastral 3319524DG4431N   1.180,00 m2   7,58% Edificabilitat:      923,32 m2 
Ref Cadastral 3319525DG4431N      438,30 m2   2,82% Edificabilitat:      343,51 m2 

 
L’edificabilitat atorgada a cada parcel·la serà la aquí descrita.  

 
- No es podran començar les obres fins a portar: 

 
1. L’Estudi de Seguretat i Salut. (no pot ser estudi basic) 
2. Projecte executiu VISAT i document de control de qualitat. 
3. Cal incloure en fase 1 l’execució de la tanca de parcel·la del passeig del 

Torrent per estar inclòs l’accés per a vehicles rodats des del Passeig del 
Torrent.  
La tanca s’haurà d’ajustar als paràmetres definits pel 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. Cal 
aportar documentació gràfica i escrita per definir la tanca. 

4. En el projecte executiu cal definir la xarxa de sanejament. Aquesta haurà 
de ser separativa fins a la sortida de la parcel·la i recollir tota les aigües 
residuals de la finca. Cal garantir la connexió les aigües residuals a la 
xarxa de clavegueram del Passeig del Torrent.  
Font: Pla director de clavegueram. 

 
5. Cal aportar un plànol actualitzat de les fases que inclogui tots els 

elements que inclou cada una de les fases. 
 

- En relació a les places d’aparcament, i segons Annex I de la normativa del 
POUM, el projecte presentat preveu en Fase 1, 62 places d’aparcament, de les 
quals, segons CTE, 1 de cada 10 serà accessible. Pel que fa a l’aparcament, 
cal donar compliment al CTE DB SUA9 sobre places accessibles. Per tant, un 
mínim de 6 places accessibles. 
El CTE preveu en el DB SUA 9 1.2 Dotación de elementos accesibles, 1.2.3.2 
En uso residencial público, una plaça accesible por cada alojamiento accesible. 
El projecte inclou 4 habitacions accessibles. 
En el punt 1.2.3. Plazas de aparcamientos accesibles, en todo caso, los 
aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible 
por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas 
Cal garantir que les places d’aparcament previstes i comptabilitzades en el 
plànol A07, al costat de la carretera de Vic, un cop feta i executada la cessió 
disposaran d’accés i maniobra des de l’interior de la finca. 



 
 

 
 

En relació a les places d’aparcament, cal donar coherència al còmput de la 
documentació escrita amb el de la documentació gràfica. 

- En relació al compliment de l’article 47.4.4 Planta baixa de la normativa del 
POUM, que estableix que la planta baixa tindrà una alçada de 2,80m, el 
redactor de projecte justifica la impossibilitat d’acomplir-ho per tractar-se d’una 
ampliació d’edifici existent que es fa accessible dotant-lo d’un ascensor que 
serveix tant a la part existent com a l’ampliació. S’admet. 

- La pendent de la coberta del volum de la capella no presenta el 30% de 
pendent que estableix el POUM en l’article 47.4.6. sobre el pendent de coberta. 
El redactor de projecte ho justifica a través dels gàlibs regulats pel POUM. Es 
considera doncs que no és la coberta terminal de l’edifici pel fet que el volum 
edificat no esgota el gàlibs que li assigna el planejament. S’admet. 

- 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. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 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 per l’Annex III de la normativa del POUM. Abans de procedir a pintar, 
caldrà realitzar unes mostres a la façana per tal de que un tècnic de 
l’Ajuntament hi doni el vistiplau. Així mateix caldrà aportar mostres o informació 
de la fusteria de les obertures, les quals tindran el mateix tractament en totes 
les façanes. 

- En relació a les unitats exteriors de l’aerotèrmia prevista a projecte, cal definir 
dimensions i ubicació amb suficient detall de documentació gràfica per poder 
valorar la integració i impacte visual.  
L’article 26 de la normativa del POUM diu: “inèrcia tèrmica i energies 
renovables: qualsevol nova construcció es dissenyarà segons els criteris de 
màxima inèrcia tèrmica i preveuran sempre que sigui possible espais suficients 
per a la ubicació d’instal·lacions receptores d’energia solar o altres energies 
alternatives, que cobreixin les necessitats domèstiques i de servis propis de 
l’edificació. Aquestes instal·lacions s’hauran de preveure integrades al disseny 
de la parcel·la i l’edificació, tenint en compte, en especial, l’impacte estètic i/o 
visual que puguin produir sobre els valors ambientals i/o paisatgístics del 
municipi. El no compliment d’aquesta premissa podrà suposar la denegació de 
llicència per a les corresponents obres. 
També cal ajustar-se als paràmetres regulats al capítol V de l’Annex I de la 
normativa del POUM, sobre Regulació de la incidència de les activitats sobre 
l’entorn i el medi ambient. 

- El projecte justifica el compliment del CTE DB HR; protecció davant el soroll en 
el punt 3.6 de la Memòria descriptiva i la fitxa corresponent. L’aïllament dels 
tancaments ha de permetre que la futura activitat doni compliment a la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i al Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 



 
 

 
 

- 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. 

- 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 310,00 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. 
 

- 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. 
 

- La present llicència d’obres resta condicionada a l’acabament de les voreres de 
la part del Passeig del Torrent actualment sense panot. Cal fer la sol·licitud de 
la corresponent llicència d’obres especificant si és el cas la necessitat de 
formació de guals i/o modificació d’escocells. En l’informe s’especificarà les 
condicions d’execució de l’obra. 
Per la façana a la carretera de Vic, que ja disposa de vorera acabada, només 
caldrà sol·licitar la llicència corresponent a l’ajuntament en cas d’haver de 
modificar el gual o moure escocell,  

 



 
 

 
 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 
Amb la sol·licitud de la llicència de 1era ocupació es requerirà la correcció de 
cadastre, que actualment no reflecteix la cessió.  
  
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 600 x 45 €/m2 = 27.000,00 €. 
Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
Longitud de façana de la carretera de Vic: 210,00 m. Amplada 2,00m.  Sup: 420,00 m2 
Longitud de façana del Pg del Torrent: 180,00 m. Amplada 1,00m  Sup: 180,00 m2 

 
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 
510.000,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 1.147.462,95 segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfícies construïdes obra nova. 
Auditori joves    166,75 m2 
Nucli de comunicacions   117,92 m2 
Magatzem motos         29,50 m2 
 

Superfície construïda casa noble  1.249,53 m2  
 

Auditori:   166,75 m2 x 511,00 €/m2 (Mb) x 1,20(Ct) x 3,00(Cu)=   306.753,30 € 
Nucli:   117,92 m2 x 511,00 €/m2 (Mb) x 1,10(Ct) x 2,20(Cu)=   145.822,23 € 
Magatzem    29,50 m2 x 511,00 €/m2 (Mb) x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)=      18.089,40 € 
 
Casa noble:1.249,53 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 2,20(Cu)=  702.360,80 € 

                                                                                                                              1.173.025,73 € 

o Base imposable : 1.173.025,73 € 
o Quota:  1.173.025,73 € x  3,00 % =  35.190,76 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.173.025,73 €) = 1.203,02 € 
 

TOTAL: (Impost)  35.190,76 € + (Taxa)  1.203,02 € = 36.393,78 Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 63-21 
 
     
Expedient núm.:  63/21 
 
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 
núm. 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. 

 
Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal complir amb la separació mínima al límit de 
parcel·la de 1 m. L’equip de maquinària i depuració també s’ha previst soterrat 
respecte el nivell natural del terreny.  

 
- 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 
10.607,95 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 13.578,08 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

20,13 m2 x 511,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,20(Cu)= 13.578,08 € 
 

o Base imposable : 13.578,08 € 
o Quota:  13.578,08 € x  3,00 % = 407,34 € 

 
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 13.578,08 €) = 43,57 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  407,34 €+  (Taxa) 43,57 € = 450,91 € Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 49-22 
 
     
Expedient núm.:  49/22 
Emplaçament:  mas El Llopart 
Promotor:  The Little Shrimp Wineries SL 
Redactor projecte: Colomer Rifà SL 
Objecte: reforma i ampliació d'un celler d'elaboració de vins a la finca del Llopart  (fase 
1: obres de reforma del cobert actual per destinar-lo a celler)  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  The Little 
Shrimp Wineries SL i que consisteix en reforma i ampliació d'un celler d'elaboració de 
vins a la finca del Llopart  (fase 1: obres de reforma del cobert actual per destinar-lo a 
celler).  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a The Little 
Shrimp Wineries SL per a l’execució de les obres consistents en reforma i ampliació 
d'un celler d'elaboració de vins a la finca del Llopart  (fase 1: obres de reforma del 
cobert actual per destinar-lo a celler), situades a mas El Llopart, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 1 any. 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: 
 

1. La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 23 de maig de 2022, amb 
ID registre E2022001915, per la qual s’aporta documentació que substitueix i anul·la la 
memòria i plànols presentats en data 23/03/2022. 

2. Tot i tractar-se d’una finca ja edificada no disposa de cap tipus de llicència urbanística. 
Per tant, no es consideren legalment implantades. 

3. En relació als llindars, cal donar compliment als paràmetres del POUM detallats en el 
present informe. No s’ha de confondre amb l’aplicació de l’article 49 del D64/2014 en 
relació a la tramitació, que estableix que fins a 5000m2 resta subjecte únicament 



 
 

 
 

llicència municipal. Però no implica que no s’hagi de complir amb els llindars dels 
paràmetres urbanístics definits al POUM. 

 
   La Disposició final novena. Substitució dels llindars, fa referència únicament al tràmit. No al 

paràmetre urbanístic. 
»Des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició final s'ha d'entendre que els llindars a què fan 
referència el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, 
del 13 de maig, i el planejament territorial i urbanístic vigents resten substituïts pels que estableix 
l'article 49.2, a l'efecte d'exigir l'informe de la comissió territorial d'urbanisme que pertoqui i de 
l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de paisatge, pel que fa a les construccions pròpies 
d'una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica.» 

 
4. Cal justificar la superfície i ’àmbit de l’explotació a nivell registral per tal de garantir el 

compliment dels paràmetres del POUM. Manca documentació registral per acreditar la 
superfície i titularitat de la finca. 
El sol·licitant aporta informació registral de la finca, però caldrà aportar un quadre 
resum de superfícies de sòl (amb unitats dels sistema internacional o agrari) i 
d’edificacions del conjunt, si cal amb un topogràfic adjunt, per tal de comprovar i 
justificar els paràmetres regulats pel POUM  que resten condicionats per la superfície 
de la finca i el sostre construït.  

 
5. En relació a la normativa del POUM, caldrà garantir el compliment de tots els 

paràmetres, que es detallen a continuació: 
 

Article 206. Zona ZAR. Comprèn aquells sòls que, tot i tenir valors agrícoles, forestals o 
paisatgístics, són necessaris per canalitzar les construccions agropecuàries del municipi. 
Ordenació i usos.  

1. Usos permesos en els terrenys inclosos en la delimitació d’aquest espai seran; 
a. Usos agrícoles 
b. Ús ramader extensiu i intensiu 
c. Activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi 

natural. 
d. .../... 

2. Són permesos, en aquesta zona, els usos determinats en l’art 48.c) del RLUC... 
 
Article 186. Condicions a aplicar a les edificacions agrícoles i ramaderes. 

 
1. Alçada i longitud màxima. 
a. 5,00m (planta baixa) per les construccions, mesurada sobre la cota natural del 

terreny fins al començament de la coberta. 
b. 8,00 m pels elements tècnics. 
c. La longitud màxima de les edificacions es fixa en 50m. 
d. En cas d’existir més d’una construcció, aquestes estaran separades entre si un 

mínim de 5m.  
e. El pendent de la coberta no podrà sobrepassar el 30%. 
f. No es permeten moviments de terra que alterin el +/- 1,50m la rasant del terreny. 

 
2. Separacions: per a les noves instal·lacions que siguin tramitades un cop s’hagi 
aprovat el POUM o les ampliacions de les instal·lacions existents, sempre que 
comportin un augment dels caps de bestiar, a part de les condicions generals de les 
edificacions en snu, regiran les prescripcions següents; (no intervé). 
 
3. Sostre:  
b. En cas de noves explotacions, s’atendran als llindars màxims establerts en l’article 
68.8 del RLUC (Els llindars són per les construccions pròpies de l’explotació 
ramadera o agrícola, sense incloure masies. Qualsevol ampliació, encara que sigui 
menor de 500 m2, ha d’incloure tot el conjunt de l’explotació) : 
 - Ocupació màxima 500 m 2 



 
 

 
 

 - Sostre màxim 1000 m2 
 - Alt màx 10m. 
c. Només es podran construir noves explotacions en finques que la propietat acrediti 
que disposa d’una parcel·la igual o superior a la unitat mínima de conreu. El màxim 
edificable per fica serà de 1000m2 de sostre. 
d. En els casos d’esgotament de l’edificabilitat, es farà constar en al llicència i caldrà 
inscriure en el registre de la propietat tan la indivisibilitat de la finca com l’esgotament 
de l’edificabilitat. 
e. en cas que un propietari d’una finca en snu que tingui esgotada l’edificabilitat, però 
no s’hagi inscrit aquesta circumstància ni tampoc la indivisibilitat de la finca al 
registre de la propietat i segregui la finca matriu altres finques que tinguin una 
superfície igual o superior a la mínima de conreu, aquestes últimes no tindran dret a 
cap tipus de sostre destina a ús per a construccions agrícoles o ramaderes. 
f. Els paràmetres edificatoris o de volum de les activitats agropecuàries establerts pel 
POUM tenen caràcter de límit màxim al qual s’ha d’ajustar necessàriament qualsevol 
projecte, i no poden ser superats ni amb el procediment de l’article 48 del TRLUC. 

 
4. Condicions de l’emplaçament. Es mantindrà lliure de construccions una faixa 

perimetral que serà objecte d’algun dels tractaments següents; 
a. Plantació d’una doble filera d’arbres separats per distàncies inferiors a 8 

metres. S’acceptaran, també, altres formes de disposició de l’arbrat sempre 
que impliquin la plantació d’un nombre equivalent d’exemplars i resultin 
paisatgísticament més adequats. 

b. Construcció d’una tanca perimetral tal i com especifica l’art 173 del POUM. 
Per corregir l’impacte paisatgístic de les construccions agro-pecuàries caldrà 
recórrer a la plantació d’arbrat prevista a l’apartat anterior. 

c. Aquesta condició podrà dispensar-se quan la naturalesa de l’entorn justifiqui 
l’adopció d’altres alternatives amb idèntica finalitat o quan les característiques 
concretes del projecte arquitectònic ho facin necessari. 

5. Disposicions específiques sobre magatzems. La construcció de magatzems agrícoles 
en snu han de complir les següents condicions: 

a. Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d’eines del camp i 
de maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera. 

b. No es permet la seva ubicació a més de 50m de les masies existents, i a les 
que donaran servei i a menys de 100m des de l’eix de carreteres i a 15m de 
camins existents. 

c. L’ocupació màxima dels magatzems agrícoles en qualsevol finca no podrà ser 
mai superior al 2%. 

d. El màxim sostre edificable serà de 800m2. 
e. Les construccions seran de planta baixa amb una alçada màxima de 5m, 

excepte les instal·lacions annexes, per les quals sigui tècnicament necessària 
una major alçada. 

f. En planta cap dimensió serà superior a 30m. 
g. En zones on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les 

edificacions fileres d’arbres, d’una espècie autòctona, en una proporció 
mínima d’un arbre cada 5m de longitud, a l’objecte de matisar l’impacte visual 
de la construcció. 

6. Hivernacles. 
a. L’ocupació serà del 20% de la superfície de conreu de la finca. 
b. Les instal·lacions d’hivernacles hauran de tenir previst el drenatge de l’aigua 

de la pluja.  
c. L’alçada màxima permesa serà de 5m 
d. Les separacions a l’eix de carreteres serà la que determini la normativa 

sectorial corresponent i als límits de la finca serà 5m. 
7. Condicions estètiques a aplicar a les edificacions agrícoles: 



 
 

 
 

a. Tots els edificis, magatzems i coberts tindran els acabats exteriors d’acord 
amb les normes constructives tradicionals i per tant no es podran deixar les 
façanes amb estructura vista. 

b. Cobertes: a part de la teula ceràmica característica de la zona, podran utilitzar-
se altres materials (fibrociment de color verd, planxa metàl·lica de color verd). 

c. Teula de formigó quan els condicionants estructurals  
8. Condicions genèriques a aplicar a les edificacions agrícoles i ramaderes. Les 

edificacions agrícoles ramaderes, respecte les quals no s’hagi establert cap grau de 
protecció, no poden tenir cap altre destinació que l’ús agrícola pe ral qual va ser 
autoritzats, i que la finalització d’aquesta activitat ha de comportar, perceptivament 
l’enderroc de l’edifici. 

 
6. 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. 
7. No es podran començar fins a justificar els punt següents; 

a. Manca justificar la superfície de la finca, tant de la finca com del conjunt d’edificis, 
per tal de garantir el compliment des següents punts de la normativa del POUM: 
- Article 186.3. Condicions a aplicar a les edificacions agrícoles i ramaderes, punt 

3 Sostre. 
- Article 186.3. Condicions a aplicar a les edificacions agrícoles i ramaderes, punt 

5 Magatzems. L’ocupació màxima dels magatzems agrícoles en qualsevol finca no 
podrà ser mai superior al 2%. 

b. En relació a la fase 2, d’obres d’ampliació, manca justificar gràficament que 
l’ampliació es realitza dins l’àmbit agro-ramader; ZAR. 

c. Article 186.4. Condicions de l’emplaçament. Plantació d’arbres. 
d. Manca el Certificat d’Acceptació de Residus segons estableix RD 210/2018. 

 
8. El present informe fa referència exclusivament a la Fase 1 de la llicència d’obres per la 

reforma del cobert actual per destinar-lo a celler; cobert 4. No inclou l’activitat, que es 
tramitarà de manera independent. 

9. 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. 

10. Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és de 20,08 
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. 

 
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 
55.786,26 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 71.771,99 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Superfície construïda celler : 130,05 m2 



 
 

 
 

130,05 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,90(Ct) x 1,20 (Cu)= 71.771,99 € 

 

o Base imposable : 71.771,99 € 
o Quota:  71.771,99 € x 3,50 % =  2.512,02 € 

 
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 71.771,99 € ) =  106,77 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  2.512,02 € + (Taxa) 106,77 € = 2.618,79 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA OBRA 67/22 
 
Aquest punt queda pendent per a una propera sessió per trobar-se incomplet 
l’expedient 
 
8.0.- SOL·LICITUD PRÒRROGA LLICÈNCIA 181-21 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 4 d’abril de 2022 es va atorgar llicència 
d’obra per a la regularització del terreny i tanca perimetral de la parcel·la del carrer del 
Centre 45, llicència sol·licitada el 23 de novembre de 2021. (expedient 181/2021) 
 
Aquesta sol·licitud de llicència respon a un requeriment efectuat per l’Ajuntament el 13 
de desembre de 2019 a conseqüència de l’ocupació de domini públic amb l’execució 
de la tanca de la parcel·la, comprovada en la llicència de primera ocupació de 
l’habitatge el mes de setembre de 2019. 
 
En data 26 d’abril de 2022 es registre d’entrada a l’Ajuntament una sol·licitud 
d’ajornament de l’obra, al·legant motius de metodologia de l’empresa, per tal que es 
pugui executar els mesos de gener-febrer de 2023. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal en el qual es posa de manifest que la llicència 
atorgada  181/21 es va atorgar amb els següents terminis: 2 mesos per iniciar-la i 6 
mesos per acabar-la, a comptar des de la notificació de la llicència al promotor que es 
va produir el dia 22 d’abril.  
 
Considerant que des del requeriment de regularització de la tanca han transcorregut 
pràcticament dos anys fins a la sol·licitud de llicència per a la seva execució. 
 
Vista la incoació per Decret de l’alcaldia de data 17 de maig de 2022 de l’expedient de 
recuperació d’ofici de la possessió del bé de domini públic consistent en una franja de 
terreny d’equipament adjacent a la parcel·la del carrer Centre 45, ocupada amb divers 
material de jardineria. 
 



 
 

 
 

Considerant que des del requeriment ha transcorregut temps suficient per regularitzar 
la tanca, temps al qual s’ha d’afegir el termini atorgat en la llicència 181/2021 
sol·licitada, que pràcticament coincideix amb les dates d’ajornament proposades i 
tenint en compte que per part de la propietat s’està ocupant altres terrenys 
d’equipaments municipals fora del límit de la seva parcel·la, havent estat necessari 
incoar expedient de recuperació d’ofici de la possessió per part de l’Ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer: Denegar l’ajornament sol·licitat per a l’execució de les obres amb llicència 
urbanística 181/2021. 
 
Segon: Notificar l’acord a l’interessat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
9.0.- INCOACIÓ EXPEDIENT RESOLUCIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE 
SOCORRISME 
 
Vist l’escrit de amb NIF 45.834XXXXX, amb registre d’entrada E2022001891 i data 19 
de maig de 2022, pel qual renúncia a l’execució del contracte de serveis de socorrisme 
de les piscines municipals de Sant Julià de Vilatorta adjudicat en sessió de Junta de 
Govern de 7 de juny de 2021 al·legant la manca de recursos econòmics i tècnics per 
poder dur a terme l’execució del contracte. 
 
Vista doncs l’esmentada impossibilitat, aquesta suposa un incompliment de les 
obligacions principals del contracte com n’és la seva execució per no disposar de 
recursos tècnics ni econòmics. 
 
Atès que el contracte tenia una vigència de 2 anys en els quals el contractista havia de 
dur a terme el servei de socorrisme de les piscines durant les temporades d’estiu dels 
exercicis 2021 i 2022 i que l’import d’adjudicació fou per un import de 18.150 €, IVA 
inclòs. 
 
Tenint en compte doncs que es tracta d’un incompliment de les obligacions principals 
del contracte i, per tant, correspon resoldre el contracte d’acord amb el que disposen 
els articles 211 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que és competència de l’òrgan de contractació, la Junta de Govern, l’aprovació 
de la resolució del contracte i tenint en compte que és per causes imputables al 
contractista i suposa un dany i perjudici per a l’Ajuntament. Perjudici que s’agreuja 
atesa l’escassa antelació de preavís i la proximitat de l’obertura de les piscines 
municipals. 
 
Vist que al tractar-se d’un contracte tramitat a través d’un procediment simplificat 
sumari no es va dipositar garantia per part del contractista i, per tant, no es pot satisfer 
directament la indemnització corresponents als danys i perjudicis causats a 
l’Ajuntament per la resolució del contracte mitjançant la incautació de garantia. 
 



 
 

 
 

Atès que disposar de servei de socorrisme i dels cursets de natació a les piscines 
municipals suposarà unes contractacions que suposaran un cost addicional de 
5.446,94€ amb el següent desglossament: 
 

COST ADDICIONAL TOTAL 

Cost addicional servei de socorrisme     3.470,20 €  

Cost cursets (15 sessions) 330 

Cost suport 42h bàsquet        701,40 €  

Despesa addicional total     4.501,60 €  

Despesa addicional total + IVA    5.446,94 €  

 
Conseqüentment, es fixa un import total de 5.446,94 € pels danys i perjudicis causats 
a l’Ajuntament per la resolució del contracte per causes imputables al contractista 
essent aquesta la quantitat exigible al contractista d’acord amb el que estableix l’article 
213.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Tenint en compte que no es pot condicionar l’adjudicació del nou contracte a la 
resolució del vigent tal com estableix l’article 213.6 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic  perquè el contractista ha manifestat la renúncia definitiva per causes que li son 
imputables.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Resoldre el contracte de serveis de socorrisme de les piscines municipals de 
Sant Julià de Vilatorta per la renúncia expressa per part del contractista, i per tant per 
causes que li són imputables. 
 
Segon.- Imposar una indemnització al contractista per un import total de 5.446,94 € 
corresponents als danys i perjudicis causats a l’Ajuntament per la resolució del 
contracte per causes imputables al contractista. 
 
Tercer.- Donar audiència al contractista per un termini de 10 dies naturals per a 
presentar les al·legacions que consideri oportunes. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
10.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI SOCORRISME ESTIU 2022 
 
Vista l’acord pres per la Junta de Govern Local prèviament a aquesta proposta pel qual 
es resol el contracte de serveis de socorrisme de les piscines municipals de Sant Julià 
de Vilatorta i el qual incloïa també el monitoratge dels cursets de natació així com la 
coordinació dels serveis. 
 
Atesa la urgència de la contractació dels serveis de socorrisme i de monitoratge dels 
cursets de natació així com la corresponent coordinació dels serveis i vista la 
proximitat de l’inici de la temporada d’estiu a les piscines municipals que obriran el 
proper 18 de juny. 
 



 
 

 
 

Vista la impossibilitat de dur a terme una licitació del servei d’acord amb els terminis 
fixats per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Tenint en compte que Catalonia Water Safety S.L., amb NIF B62970967, ha dut a 
terme amb anterioritat el servei de socorrisme de les piscines municipals de manera 
satisfactòria i, conseqüentment, és coneixedor del funcionament i les característiques 
del servei. 
 
Atès que Catalana de Socorristes S.L. ha dut a terme amb anterioritat el servei de 
cursets de natació de les piscines municipals de manera satisfactòria així com és 
coneixedor del funcionament i característiques del servei així com de tota la instal·lació 
de les piscines municipals. 
 
Vistos els pressupostos presentats per Catalonia Water Safety S.L. i Catalana de 
Socorristes S.L. pels següents serveis i preus: 
 

- Servei de socorrisme a raó de 16,70€/hora, IVA exclòs. 
- Cursets de natació a raó de 22€/sessió, IVA exclòs. 
- Coordinació del funcionament del servei de les piscines municipals per un 

import total de 5.500€, IVA exclòs. El qual inclou les tasques de preparació i 
tancament de les piscines, així com l’elaboració de la documentació necessària 
i l’aportació de la totalitat dels materials necessaris per a la prestació del servei.  

 
Tenint en compte que es tracta de contractacions amb caràcter urgent i per imports 
inferiors a 15.000€ pel qual es poden dur a terme mitjançant contracte menor d’acord 
amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
i amb la necessitat de tramitar un procediment obert de contractació per tractar-se d’un 
servei que es repetitiu en el temps. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament, amb la modificació normativa referent a les 
tipologies contractuals, no pot efectuar contractes laborals per obra o servei 
determinat, limitant en conseqüències les alternatives per a la prestació del servei. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a Catalonia Water Safety S.L., el contracte de serveis de socorrisme 
amb inici del contracte a partir del 18 de juny de 2022 i fins el 4 de setembre de 2022 a 
raó de 16,70€/hora i amb un límit màxim de 14.913,10 €, més 3.131,75 € en concepte 
d’IVA, tot condicionat al nombre d’hores que efectivament es realitzin. 
  
Segon.- Adjudicar a Catalana de Socorristes S.L., el contracte de monitoratge dels 
cursets de natació a raó de 22€/sessió, IVA exclòs, i per un import total màxim de 
1.650,00€, més 346,50€ en concepte d’IVA, tot condicionat a les sessions que 
efectivament es realitzin. 
 
Tercer.- Adjudicar a Catalana de Socorristes S.L. el contracte de serveis de 
coordinació del funcionament de les piscines municipals amb inici del contracte a partir 
del 13 de juny de 2022 i fins el 9 de setembre de 2022 per un import total de 5.500€, 
més 1.155€ en concepte d’IVA. 
 
Quart.- Aprovar la despesa derivada de les esmentades contractacions per un import 
total de 26.696,35 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13.341.227.13 



 
 

 
 

del pressupost municipal per a l’exercici 2022; condicionada a l’efectiva realització dels 
serveis exposats i amb els límits indicats. 
 
Cinquè.- Comunicar els contractes al Registre Públic de Contractes (RPC) als efectes 
de publicitat i transparència d’acord amb el que estableix la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
11.0.- PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA SECTOR DE LA FONT D'EN 
TITUS. SUBVENCIÓ RENOVABLES 2030 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
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. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament ha plantejat dur a terme la instal·lació d’una planta 
fotovoltaica al dipòsit d’aigua del municipi, situat al sector de la Font d’en Titus, i atès 
que es tracta d’una actuació que augmentarà la producció d’energia renovable i 
millorarà l’eficiència energètica. A més, amb la instal·lació d’aquesta planta es donarà 
cobertura a tot el municipi i es planteja que es pugui dur a terme la instal·lació durant 
l’exercici 2024. 
 
Vist el projecte executiu per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a 
autoconsum compartit al dipòsit d’aigua de Sant Julià de Vilatorta situat al carrer 
Altarriba núm. 23, redactat per Altimiras Enginyers Consultors, amb un pressupost total 
de 167.375,31 €, IVA inclòs. 
 
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.- Aprovar inicialment el projecte executiu per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques per a autoconsum compartit al dipòsit d’aigua de Sant Julià de Vilatorta 
amb un import total de 167.375,31 €, IVA inclòs. Sotmetre el projecte a tràmit 
d’informació pública, fent constar que en cas de no presentar-se al·legacions, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Segon- Sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc del Programa 
sectorial Renovables 2030 per a l’execució de l’actuació de la instal·lació d’una planta 



 
 

 
 

fotovoltaica al dipòsit d’aigua de la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta i trametre-
la mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la presentació i signatura de la documentació i 
tràmits que puguin ser necessaris. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
12.0.- ACORD DE MESURES DE SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA A LA VIABILITAT EL COL·LEGI EL ROSER, PROPIETAT DE LA 
FUNDACIÓ PRIVADA PUIG I CUNYER 
 
 Es presenta a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació el document de Recull 
de mesures de suport de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la viabilitat del 
Col·legi El Roser, propietat de la Fundació Puig i Cunyer, amb el següent contingut: 
 

“Introducció 

El passat 1 de març de 2022, el patronat de la Fundació privada Puig i Cunyer anunciava 

unilateralment el tancament del Col·legi El Roser el curs 2022/2023. 

Per més que aquesta és una institució privada, no es pot menystenir la seva transcendència en 

una població de 3.100 habitants com Sant Julià de Vilatorta. La seva trajectòria de més de 125 

anys d’història, la importància patrimonial de tot el complex, el far cultural i científic que 

significà durant tants anys —no oblidem la figura del pare Manuel Cazador i López— féu que 

des d’un primer moment l’equip de govern de l’Ajuntament comencés a treballar en una pluja 

d’idees, en diverses línies de treball, que estem segurs poden contribuir a la viabilitat de la 

Fundació Puig i Cunyer, que té com a finalitat fundacional l’activitat educativa a les 

instal·lacions del Col·legi. [vegeu Annex 1, Moció en contra del tancament del Col·legi El Roser i 

pel manteniment de l’oferta educativa plural de Sant Julià de Vilatorta i els pobles veïns] 

Aquest document detalla la voluntat que el consistori ha posat de manifest repetidament, de 

col·laborar i fer possible la viabilitat del Col·legi del Roser en la mesura del possible. És per això 

que hem estudiat una sèrie de fórmules que poden ajudar a garantir la continuïtat del nou 

projecte educatiu, a través de propostes concretes, que engloben des d’ajudes pel 

manteniment del patrimoni fins a solucions energètiques que poden influir en la sostenibilitat 

dels equipaments. 

Moltes d’aquestes propostes tenen un desenvolupament llarg en el temps. Les més importants 

ja havien estat proposades des de l’any 2011 per l’alcaldia a la Direcció General de la Fundació, 

vista la manca de posada al dia de les instal·lacions i la necessitat d’inversió en un edifici 

històric clau per al nostre municipi. Fins l’actualitat no hi ha hagut una voluntat expressa de la 

Fundació Puig i Cunyer per desenvolupar-les, heus aquí també la necessitat de plasmar-les per 

escrit en un document formal. 

Per tant, aquest document és una mostra clara de la voluntat política de desenvolupar-les. 

Cada mesura requerirà de més concreció, algunes de la complicitat d’altres administracions o 

de tercers. Caldrà també la seva formalització tècnica i administrativa per fer-les possibles. 

S’hauran de prioritzar segons el seu grau d’eficiència, algunes potser hauran de ser 



 
 

 
 

descartades, d’altres potser s’hi hauran d’incorporar: aquest Ajuntament resta obert a totes les 

iniciatives que se li proposin en aquest sentit. Però en tot cas, per l’experiència de l’Ajuntament 

en altres projectes importants pel municipi, aquest document base serà una guia molt útil. 

Finalment cal dir que aquestes mesures han estat exposades, majoritàriament, per l’equip de 

govern en les múltiples reunions fetes amb institucions o grups que han estudiat aliar-se amb la 

Fundació Puig i Cunyer per evitar el tancament, mantenint la igualtat de tracte que pertoca a 

l’administració pública. 

Situació jurídica 

Per l’anàlisi de la situació actual, els serveis jurídics de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
han comptat amb l’assessorament extern del bufet Vallbé, situats a Passeig de Gràcia, 48, 3r 
1ª/2n.bis 1ª; 08007 Barcelona. 
 
El Col·legi El Roser i el solar adjacent, entre els carrers Puig i Cunyer, Josep Pla i Ramon Llull, 
són patrimoni de la Fundació Puig i Cunyer. Una fundació és un conjunt de béns, governats per 
un patronat, que es destinen a una finalitat d’interès general, en aquest cas educatives. 
 
Les fundacions no tenen afany de lucre. Per això gaudeixen de beneficis fiscals i altres 
avantatges, però també tenen obligacions, com presentar cada any els comptes al Protectorat 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. A banda, no poden vendre el seus béns, llevat 
casos excepcionals. 
 
El patronat de la fundació ha de vetllar perquè la fundació estigui ben gestionada i procuri 
complir la finalitat per la qual fou creada. Si l'activitat de la Fundació té pèrdues econòmiques, 
ha de plantejar un pla de viabilitat per explicar com complirà les seves finalitats, sobretot quan 
disposa d’actius per fer-ho. 
 
El Protectorat de fundacions, depenent de la Direcció General de Dret del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, vetlla per tal que les actuacions de les fundacions en 
l’àmbit de Catalunya siguin ajustades a dret. L’Ajuntament pot requerir al Protectorat que 
endegui les accions que siguin necessàries per preservar aquesta condició. 
 
La figura jurídica de Fundació privada és escaient, i és la forma actual de donar continuïtat a 
l’immens llegat que el fundador, sr. Josep Puig i Cunyer, a finals del segle XIX, ubicà a Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
L’administració pública, i en aquest cas l’administració local, pot establir perfectament formes 
de col·laboració amb entitats jurídiques d’aquesta naturalesa. Heus aquí la conclusió del 
present apartat: la finalitat de la promoció del bé comú i de l’interès general són comunes 
entre ambdós ens, la Fundació Puig i Cunyer i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Finalitats de la Fundació Puig i Cunyer (extretes dels estatuts) 

«Article 3. La Fundació té per objecte l'educació i instrucció de nens i adolescents en règim de 

coeducació, amb un atenció especial als orfes i els més necessitats. Per dur a terme la finalitat 

fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a 

continuació: 

1) Utilitzar les instal·lacions del Col·legi El Roser, de Sant Julià de Vilatorta, i prestar 

aquells serveis educatius i activitats complementàries i extraescolars que siguin 

necessàries establir en el mateix Col·legi. 

2) La promoció d'altres activitats relacionades amb el camp de l'educació per els alumnes 

del Col·legi El Roser. 

3) Podrà subscriure la concessió de beques i ajuts a l'estudi per a tots aquells que, 

desitjant ser alumnes del Col·legi El Roser, deixarien de ser-ho per manca de recursos 

econòmics. La Fundació Privada Puig i Cunyer, ostentarà la titularitat administrativa 

del Col·legi El Roser, podrà subscriure concert educatiu amb la Generalitat de 

Catalunya pel manteniment del Col·legi pels ensenyaments obligatoris, i 

postobligatoris, i podrà sol·licitar tots el ajuts que s'atorguin pels nivells no concertats o 

per altres finalitats, titularitat que podrà cedir quan ho cregui convenient. » 

Mesures de suport 

Col·laboració en el projecte educatiu 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vol col·laborar en l’atenció a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials. En aquest sentit, va endegar la implantació del projecte Enxaneta, del 

Consell Comarcal d’Osona, al nostre municipi. 

L’Ajuntament també pot fomentar, conjuntament amb el Departament d’Educació, l’ampliació 

de les hores de persones vetlladores per aquest col·lectiu d’alumnat. 

En el marc del Consell Escolar Municipal, l’Ajuntament vol fomentar la col·laboració amb els 

dos centres del municipi, per tal d’establir sinergies i projectes mutus. Els temes que són 

competència del Consell Escolar Municipal estem segurs que poden establir-se amb plena 

col·laboració. Entre ells, la posada en comú de la matrícula, l’establiment dels dies de lliure 

disposició, etc. 

En aquest marc, l’Ajuntament també podria col·laborar econòmicament en plans d’anàlisi de 

competències i d’orientació educativa per a tot l’alumnat de Sant Julià de Vilatorta. 

L’Ajuntament posa a disposició els seus canals de comunicació institucional per tal que els 

centres educatius del municipi facin difusió de les activitats que realitzen, i del seu projecte 

educatiu. 



 
 

 
 

Millora del transport públic per atraure alumnat 

Per facilitar alumnat de la resta de municipis, per exemple per alumnat de Vic que volgués 

optar a l’ensenyament del Col·legi El Roser, l’Ajuntament es mostra disposat a insistir en la 

millora del transport públic del municipi, fet que a més revertiria en un millor servei per a la 

població en comparació amb l’actual. 

L’equip de govern té pendent vàries actuacions per la millora del transport públic al municipi. 

Estem segurs que hi ha un considerable marge de millora, que caldria començar a treballar 

amb la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Connexió a la xarxa de gas natural 

Recentment s’ha executat l’obra “Millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia 

elèctrica de baixa tensió i telecomunicacions des del passeig Mossèn Cinto Verdaguer al carrer 

del Pare Manyanet”, cosa que ha permès la millora de varis serveis a la zona. 

Amb aquesta obra, després de molts anys, la xarxa de gas natural ha passat a ser plenament 

accessible pel Col·legi El Roser. Per entrar al recinte de l’Escola, només caldria que la 

canalització travessés el carrer Ramon Llull. Cal tenir en compte que actualment el sistema de 

calefacció encara es proveeix mitjançant una caldera de gasoli. 

Accés a la fibra òptica 

Amb el desplegament de Fibra Òptica al municipi, el Col·legi ha pogut optar a aquest servei, 

quelcom imprescindible en l’educació actual per tal que el centre faci l’ús necessari de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

L’Ajuntament continua treballant en la diversificació d’operadors, assegurant la lliure 

competència i la millora del servei, en qualitat i en competitivitat. 

Millores de mobilitat a l’entorn del Col·legi 

El nou estudi de mobilitat redactat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta amb el suport de 

la Diputació de Barcelona, preveu millores en l’entorn del Col·legi. (consulteu-lo a 

https://www.vilatorta.cat/media/repository/urbanisme/2022/EMUS_SantJuliadeVilatorta_co

mpressed.pdf) 



 
 

 
 

La principal és la pacificació de l’avinguda Puig i Cunyer, lligada al desenvolupament del Pla de 

Millora Urbana (PMU 3) “Avinguda Sant Llorenç”, que preveu donar continuïtat a aquesta 

avinguda. 

Aquesta pacificació pot concretar-se amb l’estretament de la calçada a l’alçada de la porteria 

del Col·legi, per donar continuïtat a la vorera est, que des que es va urbanitzar ha quedat 

interrompuda pel propi edifici de la porteria. 

Altres mesures a desenvolupar a l’entorn de l’escola: 

 La pacificació del trànsit i el foment de la mobilitat sostenible, com la millor 

senyalització de les rutes adaptades ja existents i la pacificació del carrer Altarriba, a la 

Font d’en Titus. 

 La urbanització del carrer Ramon Llull, per acabar la connexió entre el barri de la Font 

d’en Titus amb l’avinguda Puig i Cunyer, paral·lela al carrer Pare Manyanet. 

Adequació de les instal·lacions 

Els Serveis tècnics municipals sempre han estat i estaran a la disposició de la Fundació Puig i 

Cunyer per fer una anàlisi inicial de la necessària adequació de les instal·lacions. 

Caldrà establir un cronograma de com avançar en aquest sentit, sense perdre la flexibilitat que 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta sempre ha mostrat. 
 
L’Ajuntament considera tot el complex del Col·legi El Roser com un element patrimonial de 
primer ordre. Aquest bé podria ser catalogat i declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i 
també avaluar que la Generalitat el pugui declarar com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 
L’Ajuntament sempre ha cregut que aquesta acció seria molt pertinent. 
 
En tot cas, caldria estudiar conjuntament amb la Fundació Puig i Cunyer si aquesta catalogació 
facilita adaptar a normativa les instal·lacions de l’Escola. En general, els béns culturals d’aquest 
ordre no poden ser sotmesos a certes adaptacions que desvirtuïn les peculiaritats del bé. 

Ajuts en la gestió del patrimoni 

La catalogació del complex d’El Roser en BCIL o fins i tot com a BCIN permetrà l’accés, 
d’entrada, a la redacció dels estudis tècnics necessaris per les actuacions que s’hi hagin de dur 
a terme. I també, molt important, per accedir a subvencions per la restauració del patrimoni. 
 
Entre elles, les convocades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya —via 
Centre de Béns Mobles de Catalunya— i la Diputació de Barcelona. També cal tenir en compte 
les línies del govern del regne d’Espanya en relació a l’1% cultural. 
 
En l’actualitat, la Unió Europea ha endegat els fons Next Generation, que seran una 
oportunitat per la rehabilitació d’edificis patrimonials com el Col·legi El Roser. 



 
 

 
 

 
El paper de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta serà proactiu en aquest sentit. Els 
Ajuntaments són els interlocutors i els destinataris de la majoria d’aquestes subvencions, i en 
tot cas es poden establir convenis de col·laboració amb la Fundació Puig i Cunyer en ares a la 
restauració del patrimoni i per la captació de fons per a invertir en la restauració del bé 
patrimonial. 
 
Parlem de protecció de patrimoni, però també cal parlar de la seva promoció. Les 
característiques úniques del Col·legi El Roser fan que aquesta promoció del patrimoni hagi de 
ser tinguda en compte. Es tracta d’un complex, d’un edifici emblemàtic i patrimonial, amb 
molta història, exemple del modernisme civil imperant i únic a l’època, tenint en compte la 
finalitat per la qual va ser construït: acollir nens orfes i pobres. Fou obra de l’arquitecte Manuel 
Vega i March. 

Implantació de mesures de transició energètica: caldera de 

biomassa 

Els fons Next Generation de la Unió Europea preveuen una forta inversió en el sector públic per 
impulsar de forma definitiva la transició energètica. Hi ha línies específiques pels municipis 
menors de 5.000 habitants, com Sant Julià de Vilatorta. 
 
La Diputació de Barcelona ha convocat un important programa de subvencions en aquest 
sentit, amb inversions fins a 1,5 milions d’euros per cada municipi de la demarcació, amb 
percentatge subvencionable fins al 90%. 
 
Un dels frens a la viabilitat d’El Roser és la despesa energètica de l’edifici. Així s’ha constatat en 
les converses mantingudes per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta amb els tècnics dels 
diferents grups interessats que han avaluat el complex de forma preliminar. Aquest greuge es 
veu incrementat per la situació econòmica actual, d’escalada de preus en el sector de l’energia. 
 
Un dels elements de major despesa energètica és el sistema de calefacció. 
 
Una de les opcions a considerar, si tenim en compte el règim climàtic del nostre territori, és la 
biomassa com a font d’energia. Les seves característiques la fan adequada per les instal·lacions 
del Roser, que consten de radiadors de ferro colat, i on cal tenir en compte la complexitat de la 
instal·lació d’altres difusors de calor a les instal·lacions. 
 
Aquesta crisi energètica haurà de ser tinguda en compte en la gestió de tots els serveis públics. 
També en l’Escola pública Bellpuig, on en virtut del conveni amb Infraestructures.cat i amb el 
Departament d’Educació és l’Ajuntament qui es fa càrrec de la despesa energètica de l’escola 
pública del municipi, conjuntament amb altres obligacions. Ambdós centres educatius són molt 
propers. 
 
Per això l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ja ha encarregat a una enginyeria la redacció 
d’un projecte amb biomassa com a font d’energia. L’encàrrec a aquesta assessoria consisteix 
en una caldera de biomassa, amb alimentació en forma d’estella forestal, que via xarxa de 



 
 

 
 

calor alimentés tant el complex del Col·legi El Roser com les instal·lacions de l’Escola Bellpuig. 
L’encàrrec pot ser modificat segons les consideracions tècniques inicials de l’enginyer 
municipal, que supervisa els treballs d’aquesta enginyeria externa. 
 
Caldrà establir amb la Fundació Puig i Cunyer les condicions econòmiques per aquest servei, la 
implantació seria per part de l’administració local. Tot i això, estem segurs que el cost del 
subministrament energètic que hauria d’assumir la Fundació seria molt més baix en 
comparació amb altres fonts d’energia —gasoli o gas natural, que a més són d’origen fòssil.  

Implantació de mesures de transició energètica: plaques 

fotovoltaiques 

Pel que fa a la despesa elèctrica, estem en el mateix context que avaluàvem en l’apartat 
anterior. 
 
En aquest sentit, caldria que la Fundació tingués en compte la possibilitat d’instal·lació de parcs 
solars fotovoltaics en els solars de la seva propietat, o a les seves instal·lacions. Caldria avaluar-
ne la ubicació exacta. L’Ajuntament facilitaria el màxim possible aquesta implantació. 
 
La generació elèctrica amb plaques solars fotovoltaiques no assegura un ritme constant de flux 
elèctric en funció de la demanda de la instal·lació. Per aquest motiu, aquestes instal·lacions de 
mida molt considerable i d’inversió econòmica potent, és molt desitjable que siguin gestionades 
en forma de comunitat energètica. La comunitat engloba un conjunt d’abonats, que podria ser 
l’entorn residencial privat que envolta el Col·legi, que actuen en benefici mutu posant al mateix 
sac la generació i el consum elèctric en la cerca del millor balanç energètic de tota la comunitat 
energètica. 
 
El Consell Comarcal d’Osona, dins el projecte Nova Energia d’Osona (NEO), d’impuls a la 
transició energètica (TE) ha impulsat la creació de cooperatives energètiques a molts municipis 
d’Osona. 
 
A Sant Julià ja hem constituït la cooperativa energètica Set Fonts Energia SCCL 

(https://www.vilatorta.cat/actualitat/noticies/neix-la-cooperativa-set-fonts-energia-sccl.html 

). La comunitat energètica podria finançar el parc solar, i els edificis del voltant (un seria el 

Col·legi) podrien formar part de la comunitat, amb un estalvi molt important en la factura 

elèctrica. 

Com anem repetint, no podem arribar a un nivell de concreció sense un disseny preliminar del 

projecte acordat entre totes les parts implicades. Però, en tot cas, l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta sap impulsar iniciatives d’aquest tipus, i de manera molt transversal, i sap anar a 

buscar l’assessorament necessari a les administracions supramunicipals i a empreses externes. 



 
 

 
 

Aprofitament urbanístic 

La Fundació Puig i Cunyer disposa d’un important patrimoni immobiliari. Que no se’n pugui 

despendre (vegeu l’apartat “Situació jurídica”) no vol dir que no se’n puguin estudiar 

alternatives de l’aprofitament urbanístic, cosa que podria significar una major possibilitat de 

contrarestar els passius de la Fundació Puig i Cunyer amb possibles operacions alternatives, 

que modifiquin els actius. 

Aquesta modificació de l’aprofitament urbanístic, al qual l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta sempre ha mostrat la seva predisposició, sempre estaria condicionat a una clara 

voluntat de millora per la Fundació Puig i Cunyer i per contribuir al seu desenvolupament, 

subjecte al règim jurídic vigent. 

Aquest tipus d’operacions immobiliàries estan molt acotades pel dret administratiu i urbanístic, 

per la Llei d’urbanisme, i estan subjectes a l’aprovació dels òrgans col·legiats de l’administració 

local i de la Generalitat, per la qual cosa estan sotmeses als períodes d’exposició pública, 

tràmits d’informació, de discussió i debat, etc. L’equip de govern explicarà a la població la 

finalitat i cada un dels passos que s’inicien un cop s’hagin marcat quins canvis es preveuen en el 

planejament urbanístic de la zona. 

Podrien ser objecte d’aquesta modificació d’aprofitament els terrenys que es consideressin, 

propietat de la Fundació Puig i Cunyer. L’extens solar entre avinguda Puig i Cunyer, carrer 

Ramon Llull i carrer Josep Pla, així com altres propietats del Col·legi que confronten amb altres 

zones on no s’ha consolidat el seu planejament. L’Ajuntament es mostra disposat a estudiar les 

propostes que li siguin presentades. 

Un estudi preliminar estima en una forquilla d’1,3 -1,6 milions d'euros dit extens solar, 

qualificat actualment en parcel·les unifamiliars J2. Sempre que es concretin els detalls de 

l’operació, la seva forma de tramitació i, sobretot, el seu objectiu i finalitat; l’Ajuntament, 

atenent l’interès general, podria tramitar el planejament urbanístic per modificar 

l’aprofitament urbanístic. L’objectiu últim sempre seria facilitar la continuïtat del projecte 

educatiu. 

Promoció d’habitatge 

L’INCASÒL i l’Agència d’Habitatge de Catalunya han de desenvolupar en els propers anys 

ambiciosos plans de promoció d’habitatge nou. Hi ha una dotació molt important en els 

pressupostos de la Generalitat en aquest sentit. Una Fundació privada com la Puig i Cunyer 

podria ser molt àgil a l’hora de desenvolupar promocions d’habitatge, i més en un poble com el 

nostre, molt mancat en aquest sentit, amb escassedat d’habitatge i preus inabastables per la 

majoria de famílies joves. El compliment últim de les finalitats fundacionals està garantit en 

destinar el producte i possible benefici de l’operació en el centre educatiu, o en altres de les 

finalitats (vegeu l’apartat “Finalitats fundacionals”) 

Aconseguir subvencions per fer-ho o crèdits a un interès molt baix pot ser quelcom factible. 

Sempre pensant en l’objecte de la Fundació: el projecte educatiu del Col·legi El Roser i l’atenció 

de l’alumnat, amb finalitats educatives i per a l’interès públic. 



 
 

 
 

Creació d’una comissió de desenvolupament i seguiment 

Per l’avaluació, l’acord, la implantació i el desenvolupament de totes aquestes mesures, caldrà 

un treball conjunt de la Fundació Puig i Cunyer amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Serà imprescindible, per tant, la creació d’una comissió de desenvolupament i seguiment de les 

mesures recollides en aquest document.” 

 

Es proposen a la Junta de Govern Local els següents acords: 

Primer: Aprovar el document de Recull de mesures de suport de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta per a la viabilitat del Col·legi El Roser, propietat de la Fundació Puig i 

Cunyer, amb el contingut transcrit. 

Segon: Notificar aquest acord a la Fundació Privada Puig i Cunyer i a Argos Capital 

Fons d’inversió, que ha manifestat a l’Ajuntament el seu interès en el projecte.   

Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
14.0.- ALTRES AUTORITZACIONS 
 
S’autoritzen les sol·licituds amb registre d’entrada: 
1672-1763-1774-1775-1776-1878-1903-1905 
 
15.0.- SEGUIMENT SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local del contingut 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. 
 
16.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
S’informa als regidors i regidores de les Junta de Govern Local de les queixes i 
suggeriments rebuts des de la darrera Junta de Govern Local i que es tramitaran des 
de cada regidoria en funció de les delegacions atorgades per l’alcalde. 
 
 
 
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, 


