
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000008  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 25 d´abril de 2022 
Horari: De les 19:00 hores a les 20:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
Joan Carles Rodríguez 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.- LLICENCIA OBRES 152-21 
4.- LLICENCIA OBRES 179-21 
5.- LLICENCIA OBRES 184-21 
6.- LLICENCIA OBRES 31-22 
7.- LLICENCIA OBRES 40-22 
8.- LLICENCIA OBRES 43-22 
9.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PER A 
ENTITATS DEL MUNICIPI 2022 
10.- CONCESSIO DE SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS 2022 
11.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
11.1.- SUBVENCIONS GENERALITAT PROGRAMA EMPREN CAT 
11.2.- PROGRAMA SECTORIAL DE REHABILITACIO I MILLORA D'EDIFICIS, 
EDIFICACIONS I JACIMENTS ARQUEOLOGICS LOCALS AMB VALORS 
PATRIMONIALS 
11.3.- PROGRAMA SECTORIAL RENOVABLES 2030 - FOTOVOLTAIQUES 
12.- SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIONS DIVERSES 
13.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

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 4 d’abril de 2022 que s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense cap esmena. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 8/2022 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/2022/581 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 20220100001751 29,31 

05/04/2022 AOC:121173407 500-BOSSES PLASTIC POLITE 40X50 G80 (4) 

F/2022/582 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/22/0020 93,65 

05/04/2022 
AOC:121179939 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM PER L'ANY 2022 FACTURA MARÇ 2022 / 
M2M-4G ALPR (2 punts x 12 meso 

F/2022/583 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 207598 35,44 

05/04/2022 
AOC:121193556 REF.:TPV28 / N.Albara:3609620  Data: 10-03-22 / CROISSANTS PETITS XOCO CROSSANDRA / 
ENTREPA MINI  CROSSAND 

F/2022/584 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 207596 5,03 

05/04/2022 AOC:121193552 REF.:TPV28 / N.Albara:3609575  Data: 02-03-22 / RODO 400 / TALLAR* / SARDINADA 

F/2022/585 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 207597 265,68 

05/04/2022 
AOC:121193566 REF.:TPV29 / N.Albara:3609597  Data: 06-03-22 / 6 MAGDALENES PETITES XOCO S/GLUTEN / 6 
MAGDALENES SENSE GL 

F/2022/586 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 207599 17,83 

05/04/2022 
AOC:121193571 REF.:TPV29 / N.Albara:3609640  Data: 15-03-22 / MELINDROS SENSE GLUTEN / RODO 1/2KG 
SENSE GLUTEN / PATULEI 

F/2022/587 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 2228599 100,31 

05/04/2022 
AOC:121221727 ESCARIFICADORA PUBERT N-002 ( . ) / Suplemento cobertura / Gestion mediambiental ligera / 
Suministro Consu 

F/2022/590 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET SL 02 00000290 906,47 

05/04/2022 
AOC:121262862 Factura referent al pressupost núm. 01-11643: amb Núm. d'avaria 59342 corresponent a la substitució 
de col 

F/2022/591 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 386 68,71 

05/04/2022 
AOC:121266255 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- CAP- CELER PANELL LED 60X60 36W 4000K / TASSA 
RECICLATGE ECORAEE 

F/2022/592 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 387 10,31 

05/04/2022 AOC:121266256 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- BOMBA BRIGADA- CONTA ROSCA  11/2 

F/2022/593 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 374 537,24 

05/04/2022 AOC:121267065 FORMIGÓ ARMAT HA-25  
F/2022/594 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220120 247,80 

05/04/2022 AOC:121257514 Llibre "Aplec Caramellaire (12 pag) 4+4  
F/2022/595 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q22 221117357 52,43 



 
 

 
 

06/04/2022 AOC:121277929 1.00 - Internet - 6Mb (Plaça del Marquès de la Quadra, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / 1.00 - Internet 1000 

F/2022/596 B60704012 RÈTOLS C3 SL A 2200120 52,27 

06/04/2022 AOC:121286754 REPARAR I MODIFICAR DATES PLAFÓ "CARAMELLES" I LONA "APLEC 2022" 

F/2022/598 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 198 538,45 

06/04/2022 AOC:121318695 A20-TACJ-000 - Actuació de recollida ( residu vegetal durant el mes de març. ) 

F/2022/599 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 20 201 121,96 

06/04/2022 AOC:121318921 A20-TACJ-011 - Llistons fusta caseta ( al C/ Pare Manuel Cazador. ) 

F/2022/600 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202202049 233,49 

06/04/2022 
AOC:121320278 COLA ADHESIVA BARRA RAPID ECO / PROGRAMADOR ELETRONIC / BROCA SDS PLUS REF 
1890 / CORDA POLIESTER TRENADA 

F/2022/601 B61118907 PROKIPTON SL 22   2694 90,70 

06/04/2022 AOC:121310328 BRIL GLOBBAL 1.0 A.DURES    GARRAFA 20 KG 

F/2022/602 B61118907 PROKIPTON SL 22   2440 18,71 

06/04/2022 AOC:121311792 ESCOMBRETA W.C. PINYA  
F/2022/603 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 22 28 51,37 

06/04/2022 AOC:121284887 SARDINADA 4 RODO KG TALLAT / PA PATULEIA MARÇ 

F/2022/605 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM02/4004 752,69 

06/04/2022 
AOC:121302280 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2022/606 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM02/7204 741,94 

06/04/2022 
AOC:121306159 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2022/607 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048503897 250,01 

06/04/2022 
AOC:121373850 CADENA-MOTOSIERRA-S(325-67)-40CM-1-6  / ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T44  / PANTALON-
CLASSIC-ELASTIC-GRIS-L 

F/2022/608 3395XXXXX  56 322,13 

07/04/2022 
AOC:121430608 * Actes Saló Catalunya * / 27/02/22  Muntatge/proves Circ / Serveis tècnics extres (10:00 a 13:00) / 
27/02 

F/2022/609 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 0022045 660,00 

07/04/2022 
AOC:121427347 SERVEI DE CÀRREGA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE FIBROCIMENT A GESTOR DE RESIDUS 
PERILLOSOS AUTORITZAT, CLASSE 

F/2022/610 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A706714 46,04 

07/04/2022 AOC:121398078 PAPEL HIG. ECO NATURAL 20 2C P-108 / PAQ-18 PAPEL HIG.IND.ECO NATURAL 130 Ø51 

F/2022/611 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A706715 78,24 

07/04/2022 AOC:121398079 GARRAFA DERMO-SIST 5 KG.  
F/2022/612 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 81 9,08 

07/04/2022 AOC:121427310 aditiu af blue   
F/2022/613 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/210 175,45 

07/04/2022 AOC:121424155 BUSTIADA  CARTA   
F/2022/615 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000257 250,46 

07/04/2022 AOC:121470785 23/03 0489 FHP S/PLOM 95  
F/2022/616 B60333150 CORRETJA S.L. 20220100002295 1.256,40 

08/04/2022 
AOC:121482374 PALA N. 2 PUNTA M/F BELLOTA / PANOT 25X25X3 16 PASTILLES GRIS / PAL-LETS NORM / PAL-
LETS GRAN PORTLAND / P 

F/2022/617 7709XXXXX  38 1.347,47 

08/04/2022 
AOC:121477508 ALBARA 16/22 AJUNTAMENT / ALBARA 17/22 SARDINADA / ALBARA 18/22 CAMINADA DONA / 
ALBARA 19/22 PATULEIA / AL 

F/2022/618 7731XXXXX  22010 2.994,94 

08/04/2022 
AOC:121496855 RESTA DE SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ TOLDOS + MOTORS RGA 40/15 I MANDOS 1 CANAL 
LIGHTING A LA LLAR D'INFANTS 

F/2022/621 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A706898 62,02 

09/04/2022 AOC:121571743 GARRAFA AB1099 NEUTRO 5 KG.  
F/2022/622 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 1616 528,77 

09/04/2022 AOC:121615204 FORMIGÓ ARMAT HA-25 / HORES EXCÉS DESCÀRREGA 

F/2022/623 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 76 1.421,27 

09/04/2022 AOC:121615301 FORMIGÓ ARMAT HA-25 / FIBRES ST-50 / FORMIGÓ ARMAT HA-25 



 
 

 
 

F/2022/624 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220125 2.910,44 

09/04/2022 AOC:121585410 Revista Vilatorta Pasqua (84 pag)  
F/2022/625 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22027380 71,28 

11/04/2022 
AOC:121718923 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 313609 ; Actual BN= 
315014 Ubicación: PÇA. 

F/2022/626 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF22002025 27,12 

11/04/2022 AOC:121696850 ACV22001127 MACOTA SPRAY IMPRIMACION BEIGE 400 ML 

F/2022/627 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-22-041 847,00 

11/04/2022 
AOC:121733866 Factura corresponent al "CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN EL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

F/2022/631 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 149,78 

13/04/2022 
AOC:121810962 Consum Punta                          S1 ( DE LA N'ANNA XICA 13 BXS-3;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCEL 

F/2022/647 3393XXXXX  03 2.879,80 

13/04/2022 AOC:121526607 70% MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 8 DEL POUM 

F/2022/649 A59022392 ROVIRAA MOTOR S.A. K2200564 115,63 

13/04/2022 
AOC:121802778 FER REVISIO, CANVIAR FILTRE DE POLEN. COMPROVAR BATERIA 12V. REPAS DE LLUMS, 
FRENS I PRESSIONS PNEUMATICS 

F/2022/650 B55160071 ID WASTE 22 362 366,03 

14/04/2022 
AOC:121874885 Transport / CUBELL TANCAT DE 25 LITRES MARRO ( - Capacitat : 25 litres - Cubell tancat - Fabricat 
amb PP 1 

F/2022/651 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2202229 15,34 

14/04/2022 AOC:121942545 Revisió anual extintor AB-6  kgs M / Revisió anual extintor AB-6  kgs M 

F/2022/685 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048557107 95,47 

18/04/2022 AOC:122042697 ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T43  
F/2022/686 4804XXXXX  FA2204-2443 1.049,95 

20/04/2022 
AOC:122074775 Aperitiu Caramelles de 2022: - Canapès variats - Musclos amb all-i-oli - Musclos amb vinagreta - 
Patates X 

F/2022/687 B63016422 PERFIL-TER SL F22700123 1 589,27 

20/04/2022 
AOC:122087307 Reparació d'urgència. Treure vidres i perfils malmesos. Deixar tancada la porta . Possar panell de fusta 
a 

F/2022/688 B63016422 PERFIL-TER SL F22700014 2 4.101,90 

20/04/2022 AOC:122087791 Partida materilal. Alumini amb color plata . Porta alumini d'obertura exterior formada per dues fulles pra 

F/2022/690 B61935490 EQUIP-VIC SL. A 721 723,68 

21/04/2022 
AOC:122164005 PLAT FONDO MELAMINA 20cm / GOT POLICARBONAT 250cc TRANSP. / CULLERA CAFÈ HOTEL 
EXTRA / HERCULES PAELLA ALU 

F/2022/692 B63063929 AUSA GEL SL A/130 431,09 

05/04/2022 SUBMINISTRAMENT PEIX I CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

F/2022/693 4060XXXXX  49 1.441,44 

06/04/2022 DINARS MES DE MARÇ CENTRE DE DIA  
F/2022/694 B58583568 IRIF SL E/423032 99,00 

19/04/2022 SUBSCRIPCIÓ REVIST GUIX D'INFANTIL  
F/2022/695 B61603007 BUFET VALLBÉ SLP F00122/22 4.235,00 

19/04/2022 
ASSESSORAMENT JURÍDIC PER LA IMPLEMENTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN MARXA UN CENTRE 
PÚBLIC RESIDENCIAL 

F/2022/696 4350XXXXX  2/2022 100,00 

21/04/2022 AJUDA EDICIÓ LLIBRE "ROMÀNIC I GUILLARIES-SAVASSONA" 

F/2022/697 A59932442 LOSTEC SA 20220100054997 206,55 

21/04/2022 
AOC:122263271 Fabricació de sèrie de 4 provetes cúbiques de 15x15 cm amb determinació de consistència, curat, 
refrentat 

F/2022/698 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-110 29,89 

21/04/2022 AOC:122228114 Bistec extra / Salsitxes de porc  
F/2022/699 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-111 91,36 

21/04/2022 AOC:122228348 Pernil cuit cuixa / Ous mitja dotzena / Carn picada de vedella / Croquetes gustos variats / Pit de pollast 

F/2022/700 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF22002382 138,56 

22/04/2022 AOC:122309466 ACV22001641 PLASTIMAT E BLANCO 15 LT 

F/2022/701 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5110014130 217,80 



 
 

 
 

22/04/2022 AOC:122335161 Oficial 2x2 - Campanya: Aprovació inicial del canvi de sistema PMU3 

F/2022/702 7709XXXXX  53-A 1.150,08 

23/04/2022 AOC:122401851 Edifici Ajuntament, treballs neteja abril  
F/2022/703 7709XXXXX  54-A 104,75 

23/04/2022 AOC:122401864 Saló Catalunya, treballs neteja abril  
F/2022/704 7709XXXXX  55-A 180,99 

23/04/2022 AOC:122402016 Ca l'Anglada, treballs neteja abril  
F/2022/705 7709XXXXX  56-A 2.147,35 

23/04/2022 AOC:122402041 Pavelló esportiu, treballs neteja abril  
F/2022/706 7709XXXXX  57-A 60,42 

23/04/2022 AOC:122402059 Marquesines Autobús, treballs neteja abril 

F/2022/707 7709XXXXX  58-A 1.717,82 

23/04/2022 AOC:122402069 Llar d'Infants, treballs neteja abril  
F/2022/708 7709XXXXX  59-A 4.192,08 

23/04/2022 AOC:122402088 Escola Publica, treballs neteja abril  
F/2022/709 7709XXXXX  60-A 862,50 

23/04/2022 AOC:122402092 Consultori  mèdic, treballs neteja abril  
F/2022/710 7709XXXXX  61-A 431,12 

23/04/2022 AOC:122402099 Centre de dia, treballs neteja abril  
F/2022/711 7709XXXXX  62-A 83,74 

23/04/2022 AOC:122402110 Aula de Cultura, treballs neteja abril  
F/2022/712 B60689270 CA LA MANYANA S.L. 2020000822 169,20 

22/04/2022 DINAR AMB FEDAC   
F/2022/713 3807XXXXX  419 879,84 

25/04/2022 39 EXEMPLARS DEL LLIBRE "ENLLOC" I 10 EXEMPLARS DEL LLIBRE "RECER" 

F/2022/714 CORSCLAVE FÉDÉRATION DES CORS DE CLAVÉ CATALOGNE NORD 1/22 395,00 

25/04/2022 SERVEI AUTOCAR PER LA PARTICIPACIÓ A L'APLEC CARAMELLAIRES DE LA CORAL a tous choeur 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 152-21 
 
Expedient núm.:  152/21 
Objecte: interiors i acabat  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Boixeda 
Morera CB i que consisteix en interiors i acabat.  
 
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 Boixeda Morera 
CB per a l’execució de les obres consistents en interiors i acabat, situades a carrer 
Marquès de la Quadra, 5, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La sol·licitud és per la realització d’obres d’interiors i acabats de l’edifici de 
Marquès de la Quadra 5. 

Antecedents: 
- La llicència inicial es va concedir el dia 12 desembre de 2011, per la 

construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres per 24 mesos. 
- El 8 de gener de 2014 es va concedir una pròrroga de la llicència que va 

caducar.  
- El 12 de març de 2015 el tècnic redactor de projecte va emetre un informe 

segons els qual s’havia executat u0 60% del total de l’obra. 



 
 

 
 

- L’1 de juliol de 2015, s’acorda el retorn del 40% de l’impost de la llicència 
d’obres per haver-se paralitzat les obres. 

Es sol·licita llicència per acabar part dels interiors del projecte inicial, sense 
especificar en què consisteixen aquestes obres. Per tant, si es tracta d’obres 
substancials que afectin habitabilitat, accessibilitat i/o incendis, cal aportar la 
documentació mínima segons estableix el decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, de l’article 
33 en endavant. 
 

- 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. 

- 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. El sol·licitant no ha aportat el 
pressupost. 

 
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. El valor considerat serà de 57.483,82 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 

municipal : 
 

Superfície construïda 535,69 m2. S’ha suposat una intervenció d’interiors a la meitat de la superfície: 
535,69 / 2 = 267,84 m2 
267,84 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 1,40(Cu)= 57.483,82 € 

 
o Base imposable :  57.483,82 € 
o Quota:  57.483,82 € x 3,00 % =  1.724,51 € 

 

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  57.483,82 € ) =  87,48 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.724,51 €+ (Taxa)  87,48  € = 1.811,99 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 179-21 



 
 

 
 

 
Expedient núm.:  179/21 
Promotor:  Gurbtec Telecom Sl 
Objecte: construcció d'un nou pericó de telecomunicions de 60x60 cm. i connectar-lo 
amb l'existent per instal·lar nova caixa de terminal òptica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gurbtec 
Telecom Sl i que consisteix en construcció d'un nou pericó de telecomunicions de 60x60 
cm. i connectar-lo amb l'existent per instal·lar nova caixa de terminal òptica.  
 
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 Gurbtec 
Telecom Sl per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un nou pericó de 
telecomunicions de 60x60 cm. i connectar-lo amb l'existent per instal·lar nova caixa de 
terminal òptica. 
 
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 22 dies. 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. 

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

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

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- Execució de les reposicions: 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de 

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el mateix 
sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes 
entre l’existent i la reposició. 



 
 

 
 

 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 

seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en condicions 

òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels seus propis 
medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi l’estat 
del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

- La concessió de la llicència no pressuposa cap autorització respecte 
instal·lacions d’altres companyies.  

- Cal garantir les distàncies reglamentàries respecte la resta de serveis existents. 
- No s’admet la connexió al pericó existent amb tritub de 40mm. Caldrà col·locar 

2 tubs de PVC de D63 en prisma de formigó. 
 

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. Atès que s’aporta un pressupost de 
357,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 
 

o Quota: 357,00 x 3,50 % =  12,49 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 357,00 €) =  30,35 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost) 12,49 € + (Taxa)  30,35 € = 42,84 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 184-21 
 
Expedient núm.:  184/21 
Emplaçament:  La Rambleta 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per modificació  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de línia subterrània de BT 
per modificació.  
 
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 E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de línia 
subterrània de BT per modificació, situades a La Rambleta, 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 22 dies. 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. 

- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les 
obres, l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la 
comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora 
corresponent 

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

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

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en 
el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 



 
 

 
 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de la següent manera: 

1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el mateix 
sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes 
entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva que 
l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en obra 
. En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 

seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en condicions 

òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels seus propis 
medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi l’estat 
del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 
 

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. Atès que s’aporta un pressupost de 
1.042,21 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:   1.042,21 x 3,00 % =  31,26 € 

 
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 1.042,21 €) =  31,04 € 
 

TOTAL: (Impost)  31,26 € + (Taxa)  31,04 € = 62,30 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 31-22 



 
 

 
 

 
Expedient núm.:  31/22 
Promotor:  Obres Codinachs Canellas SL 
Objecte: connexió dels desaigües a la xarxa pública de clavegueram  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Obres 
Codinachs Canellas SL i que consisteix en connexió dels desaigües a la xarxa pública 
de clavegueram.  
 
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 Obres 
Codinachs Canellas SL per a l’execució de les obres consistents en connexió dels 
desaigües a la xarxa pública de clavegueram. 
 
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 22 dies. 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. 

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

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

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia Local, en 
especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., si és necessari per 
l’execució dels treballs. 

- Caldrà connectar-se a la claveguera existent al carrer Tarragona. En cas que la connexió 
no es faci a un pou de registre, no s’admet la connexió a la canonada per penetració. 
S’haurà de connectar mitjançant accessori tipus injert amb un angle de 45º-60º. 
 

 
 

- La canonada s’haurà de formigonar en tot el seu perímetre i s’omplirà la resta de la rasa 
amb tot-ú compactat fins la subbase del paviment.  

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un termini 

màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment de 
l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el restabliment del 
funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i definitiva. 



 
 

 
 

2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el cas 
anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de rodadura per 
formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en qualsevol cas, haurà de 
realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el termini màxim de dos mesos, 
a comptar des del moment de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició definitiva. 

- Execució de les reposicions: 
- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà d’executar 

de 
la següent manera: 

1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, sobre 
sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació igual o superior 
al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el mateix sistema 
constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes entre l’existent i la 
reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva que 
l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posad a en obra . En tot 
cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que superi 
en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, compactada al 
98% de l’assaig Marshall. 

 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició seguint les 

instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en condicions 

òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels seus propis medis. 
- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. Davant 

qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte amb la 
companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi l’estat del cablejat 
elèctric, especialment el seu aïllament. 

- 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 2.000,00 € 

i es considera adequat. 
 

o Base imposable :   2.000,00 € 
o Quota:  2.000,00 € x  3,50 % =  70,00 € 

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



 
 

 
 

 

Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de  2.000,00 € ) =  37,00 € 

 

TOTAL: (Impost)  70,00 € + (Taxa)  37,00 € = 107,00 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 40-22 
 
Expedient núm.:  40/22 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per variant  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de línia subterrània de BT 
per variant.  
 
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 E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de línia 
subterrània de BT per variant. 
 
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: 
 

- No es podran iniciar les obres fins a esmenar els punts següents; 
- La sol·licitud de llicència d’obres presentada fa referència a baixa tensió de 

25 Kv però en canvi en la documentació presentada es descriu una línia de 
MT. Cal aclarir si es tracta d’una línia de baixa, mitja o alta tensió. 

- El pressupost aportat puja a una quantitat de 141,68 € corresponents a l’obra 
civil. La ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, article 1er, fet imposable: l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del qual està 
constituït per la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a 
la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística... 
per tant, es requereix que s’aporti el pressupost real de l’actuació i que ha 
d’incloure, a més de l’obra civil, el desmuntatge de l’ET existent, el 
desplaçament de la línia i el subministrament i muntatge de la nova CD i la 
modificació de la xarxa elèctrica existent tant d’alta tensió com de baixa tensió. 
Cal acreditar la gestió de residus. 

- 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. 

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

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

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 



 
 

 
 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en 
el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 
- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 

d’executar de la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el mateix 
sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes 
entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva que 
l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en obra 
. En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 
compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
 

 



 
 

 
 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en condicions 
òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels seus propis 
medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi l’estat 
del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 
 

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. Atès que s’aporta un pressupost de 
141,68 € i no es considera adequat aquest serà el valor considerat ja que és inferior al 
que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 40.000,00 €: 

 
o Quota: 40.000,00 x  3,50 % =  1.400,00€ 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de 40.000,00 €) =  75,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.400,00 € + (Taxa)  75,00 € = 1.475,00 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
    
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 43-22 
 
Expedient núm.:  43/22 
Objecte: reparació/reforma de la tanca que encercla la propietat, ciment i pintura  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
reparació/reforma de la tanca que encercla la propietat, ciment i pintura.  
 
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/reforma de la tanca que encercla la propietat, 
ciment i pintura. 
 
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: 
 

- El D64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, article 15: Les llicències urbanístiques no alteren les 
situacions jurídiques privades existents entre particulars i s’entenen atorgades 
salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
 
Art 73.1 ROAS: Las autorizaciones o licencias se entenderán otorgadas salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y no será necesario acreditar 
su titularidad ante la administración para solicitarlas, salvo que su otorgamiento 
pueda afectar a la protección y garantía de bienes de titularidad pública. 
En conclusió; abans de l’execució de la tanca caldrà avisar els serveis tècnics 
municipals per marcar in situ el traçat d’aquesta tanca. 



 
 

 
 

- 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 tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del 
POUM, i el Text refós de la Modificació puntual número 5 del POUM d’esmenes 
i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica:  
Article 47. 3.9, tanques: 

Configuració: 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial 
en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins a 
1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 0,20 
m de la part d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En aquests casos 
la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La cara 
superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. 
 
L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o 
formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. Es 
prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. S’admet 
a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb una alçada 
de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m. 
 
No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o als animals. 
 
Les tanques entre parcel·les seran d’obra massissa fins a 1,50 m de la rasant 
i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m o bé de reixa, filat o tanca 
vegetal en tota la seva altura; fins a 1,80 m com a màxim. En el límit entre 
parcel·les amb terrenys que confronten a diferent cota, l’alçada màxima es 
mesurà des de la cota més alta. 
 

També cal donar compliment a l’article 24 d’Adaptació topogràfica del terreny si 
és el cas.  

 
La sol·licitud no inclou cap tipus de documentació gràfica ni escrita per 
descriure la configuració de la tanca en relació a la seva altura, 
configuració, materials... Cal ajustar-se a la normativa del POUM i de la seva 
modificació puntual. 

 
- 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. 

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

- El gual s’ha de fer seguint les mateixes directrius de la zona, tant per dimensions 
com per materials i acabats. Caldrà conservar els escocells i arbres 
corresponents; que en cas de quedar afectats pel gual es desplaçaran. 



 
 

 
 

 
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 2.000,00 
€ que es considera adequat. 
Longitud de tanca : 17,00 ml 

 
o Base imposable : 2.000,00 € 
o Quota: 2.000,00 € x  3,50 % =  70,00 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de  2.000,00 € ) =  37,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  70,00 € + (Taxa)  37,00 € = 107,00 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
9.0.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
PER A ENTITATS DEL MUNICIPI 2022 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny 
(en endavant ROAS). 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 

 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 7.500 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 07.327.480.00 del pressupost de l’exercici 
2022. 

 
Vista la necessitat de mantenir el coeficient corrector en l’import resultant de l’aplicació 
dels criteris de puntuació previstos a les bases aprovades en l’anterior convocatòria. 

 
Tenint en compte el context de conjuntura econòmica desfavorable causada pel 
COVID-19, l’Ajuntament vol contribuir a la generació d’ocupació, sosteniment i 
estimulació de l’activitat econòmica del municipi mantenint així l’activitat social de les 
entitats del municipi. Per aquest motiu i tenint en compte el major impacte negatiu que 
la pandèmia ha tingut en determinades activitats del municipi, es va introduir com a 



 
 

 
 

criteri de concessió un percentatge dels ajuts per cobrir les despeses derivades de la 
situació de COVID per part de les entitats com poden ser el manteniment de  
contractes del personal de les entitats, lloguers, subministraments, compra de material 
de protecció, etc. L’objectiu d’aquest criteri era donar suport a aquelles entitats que 
s’han vist més afectades econòmicament per la pandèmia i a afrontar la delicada 
situació econòmica de les entitats. Per altra banda, la continuïtat d’aquests serveis es 
considera essencial tenint en compte l’alt valor social i, en general, de benestar que 
les entitats tenen pel municipi i per això es considera adient mantenir aquest criteri.  

 
Atès doncs que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut de la convocatòria, tot determinant el termini de 
presentació de sol·licituds. 

 

Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 

 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de les subvencions per a la concessió de 
subvencions a entitats municipals sense ànim de lucre per a l’exercici 2022 
convocades per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per un import màxim de 7.500 
€ i que es regiran per les bases reguladores aprovades. 

 
Segon.- Determinar a la convocatòria un termini màxim de sol·licituds fins el 10 de 
juny de 2022. 

 

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 7.500 € amb càrrec a l’aplicació 7.327.480.00. 

 
Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament, i l’article 124.2 del ROAS. 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 

 
 
 
10.0.- CONCESSIO DE SUBVENCIONS DIRECTES A ENTITATS 2022 
 

    Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 

Vista l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
sessió plenària de data 28 de setembre de 2015 i definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat cap reclamació en el termini establert en els 
anuncis del DOGC de 22 d’octubre de 2015, del BOPB de 26 d’octubre de 2015, del 



 
 

 
 

tauler d’anuncis municipal i del web de l’Ajuntament. 
 

Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten la 
concessió de subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat al 
que preveu l’article 22.2 de la LGS. 

 
Atès que en els casos concrets objecte d’aquest acord, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança: “Quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions 
de crèdits aprovades pel Ple.” per tal que es pugui procedir a la concessió de les 
subvencions per concessió directa. 

 

Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita perquè aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni. En aquest mateix sentit l’article 15.2  
de l’Ordenança General preveu que els convenis seran l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les 
Corporacions Locals. 

 
Atès que segons l’apartat 2n de l’article 15 de l’Ordenança General, en el text del 
conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixarà el 
termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la 
forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes 
rebudes per la mateixa finalitat. 

 

El pressupost per a l’exercici 2022 preveu crèdit per atendre les subvencions que es 
poden atorgar pel sistema de concessió directa, nominativament les següents: 

 
7 341 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. ESCUDERIA OSONA 1.800,00 

7 327 48001 
SUBVENCIÓ DIRECTA. AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 300,00 

7 326 48000 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA BELLPUIG 2.406,06 

7 326 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA PATULEIA 400,00 

7 326 48002 SUBVENCIÓ DIRECTA. AMPA EL ROSER 400,00 

7 326 48004 SUBVENCIÓ DIRECTA. INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

7 334 48001 SUBVENCIÓ DIRECTA. TRADICAT 100,00 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord: 
 

Primer.- Establir el sistema de concessió directa de subvencions per a les entitats 
sense ànim de lucre que es relacionen a continuació per l’especial naturalesa de les 
mateixes que fa inviable l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases 
del règim de concurrència competitiva, i aprovar-ne els imports atorgats: 

 
ESCUDERIA OSONA 1.800,00 

AGRUPACIÓ FAMILIAR SANT JULIÀ DE VILATORTA 300,00 

AFA BELLPUIG 2.406,06 

AFA PATULEIA 400,00 

AFA EL ROSER 400,00 

INSTITUT JAUME CALLÍS 200,00 

TRADICAT 100,00 

 



 
 

 
 

Els corresponents convenis per a la concessió directa preveuran el compliment de 
les mateixes condicions que es requereixen per ser beneficiari de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva. 

 
Segon.- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 

 
Tercer-: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2022: 

 
7 341 48000 

7 327 48001 

7 326 48000 

7 326 48001 

7 326 48002 

7 326 48004 

7 334 48000 

 

Quart: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa. 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
11.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
11.1.- SUBVENCIONS GENERALITAT PROGRAMA EMPREN CAT 
 
Vista l’Ordre EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s’aproven les bases que 
regulen la concessió de subvencions públiques pera l’impuls i el suport de 
l’emprenedoria, Programa Emprèn Cat, publicada al DOGC de 30 de novembre de 2021. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha convocat, amb caràcter anual, dos 
ajuts destinats al foment de l’emprenedoria per a l’allotjament a un espai de coworking i 
que aquesta actuació té com a objectiu principal, entre d’altres, l’enfortiment de 
l’ecosistema emprenedor especialment al municipi i, en concret, es tracta d’una actuació 
de dinamització d’espais empresarials que faciliten la col·laboració i la connexió al 
territori d’emprenedors/ores, de professionals i d’empreses. 
 
Entre els objectius principals dels ajuts convocats per l’Ajuntament per a l’allotjament a 
un espai de coworking es poden descriure els següents: 

- Facilitar el seguiment de les noves iniciatives empresarials durant el seu període 
de consolidació i incrementar el seu grau de supervivència. 

- Reduir els costos fixes de les empreses de nova creació. 
- Fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous 

emprenedors. 
 



 
 

 
 

Atès doncs que l’actuació esmentada compleix amb els requisits del programa Emprèn 
Cat i que d’acord amb la convocatòria el termini de sol·licituds finalitza el 28 d’abril de 
2022 a les 15 hores. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa 
Emprèn Cat 2022-2023 per a dur a terme les subvencions destinades al foment de 
l’emprenedoria que convoca l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta consistents en dos 
ajuts de caràcter anual per a l’allotjament a un espai de coworking.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura i presentació de la sol·licitud de subvenció 
així com de la documentació i/o tràmits que puguin ser necessaris. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
11.2.- PROGRAMA SECTORIAL DE REHABILITACIO I MILLORA D'EDIFICIS, 
EDIFICACIONS I JACIMENTS ARQUEOLOGICS LOCALS AMB VALORS 
PATRIMONIALS 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa sectorial de 
rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors 
patrimonials i el seu règim regulador, publicat al BOPB de 1 de març de 2022. 
 
Tenint en compte que es tracta d’un programa sectorial amb l’objectiu de millorar la 
seguretat, confort, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis, equipaments i 
béns locals amb valors patrimonials. 
 
Vist que l’Ajuntament està executant les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de 
Noè per als serveis de biblioteca i consultori mèdic a Sant Julià de Vilatorta i que 
l’actuació està previst que es finalitzi l’exercici 2023. 
 
Tenint en compte que el termini d’execució de les actuacions subvencionables a través 
del programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis és des de l’1 de gener de 2021 
fins a 31 de desembre de 2024 i que l’import màxim a sol·licitar és de 200.000€.  
 
Vist doncs que es tracta d’una actuació subvencionable, que cal presentar sol·licitud a 
través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) i que el termini de sol·licitud és de 3 mesos 
des de la publicació de la convocatòria al BOPB, és a dir, fins a 1 de juny de 2022. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar un ajut a la Diputació de Barcelona en el marc del Programa sectorial 
de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors 
patrimonials per a l’execució de obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per 
als serveis de biblioteca i consultori mèdic a Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura i presentació de la sol·licitud així com 
qualsevol documentació o tràmits necessari.  



 
 

 
 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
11.3.- PROGRAMA SECTORIAL RENOVABLES 2030 - FOTOVOLTAIQUES 
 
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 té previst dur a terme la instal·lació de dos plantes 
fotovoltaiques al municipi i en equipaments municipals, una als vestidors del camp de 
futbol i l’altra a la nau de la brigada municipal, i atès que es tracta d’una actuació que 
augmentarà la producció d’energia renovable i millorarà l’eficiència energètica. 
 
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 el projecte executiu d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a la nau de 
la brigada municipal amb un pressupost de 204.741,01 € (IVA inclòs) i el projecte 
executiu d’instal·lació fotovoltaica als vestidors del camp de futbol, amb un pressupost 
de 101.147,15 € (IVA inclòs). Sotmetre els projectes a tràmit d’informació pública, fent 
constar que en cas de no presentar-se al·legacions, s’entendran aprovats 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 de dues 
plantes fotovoltaiques a 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 sol·licitud així com de 
la documentació i tràmits que puguin ser necessaris. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
12.0.- SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
Registre d’entrada 1282 per instal·lar parada per a la venda de manualitats: s’autoritza. 



 
 

 
 

 
Registre d’entrada 1354 per instal·lar parada per a la venda d’atrapasomnis, clauers...el 
dia 16 d’abril: s’autoritza. 
 
Registre d’entrada 1458 per a l’activitat del grup Música per a la Llibertat Itinerant  per 
al proper 8 de maig a la plaça de Catalunya. S’autoritza. 
 
Registre d’entrada 1464 per a l’activitat de bubblefutball al camp de futbol el 15 de maig: 
s’autoritza. 
 
Registre d’entrada 1487 per a cessió equipament públic: s’autoritza amb liquidació de 
taxes  
 
13.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte de les queixes rebudes des de l’anterior junta de govern local que es 
tramitaran per cada regidoria en funció de les respectives delegacions. 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de la 
Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament. 


