
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000012  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 27 de juny de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 12/2022 

3.- LLICENCIA OBRES 122-21 

4.- LLICENCIA OBRES 55-22 

5.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 6-22 

6.- SUBVENCIO CCAM SUPORT ALS MUNICIPIS EN L'ÀMBIT DE L'ARTESANIA 2022 

7.- AUTORITZACIO D'US I CESSIO DE CLAUS AL CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT 

JULIA DE VILATORTA 

8.- AUTORITZACIONS DIVERSES 

9.- SEGUIMENT SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES ADMINISTRACIONS 

10.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió de la Junta de Govern 12/2022 i sotmet a votació l’aprovació de 
l’acta de la sessió anterior corresponent al 13 de juny de 2022, que s’aprova per 
unanimitat sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 12/2022 
 
   La següent relació de despeses 12/2022 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/2022/1042 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 213957 59,70 

13/06/2022 AOC:125787197 REF.:TPV28 / N.Albara:3609904  Data: 22-05-22 / Obs:carnestoltes / VIENA MITJA 
CROSSANDRA / BOLLERIA MINI 

F/2022/1043 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE 
S.L. 

A2200557 2.187,03 

13/06/2022 AOC:125823012 Mano de obra oficial 1ª / Horas de traslados / kilometraje / Kit cámara trasera / Portes / 
Pequeño materia 

F/2022/1044 7729XXXXX  2022/063 357,50 

14/06/2022 AOC:125864753 Pel servei autocar 30 places escola BELLPUIG a Collformic el dia 3 de maig de 2022 

F/2022/1045 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 7-000149 1.835,00 

14/06/2022 AOC:125855697 04/06/22 COPA CATALANA CICLISME EN RUTA MATI :1 AMBULANCIA SVB MES DOS TES 
08:45 A 14:00 1 AMBULANCIA SVA 

F/2022/1061 B08673527 NEIDA S.L. 830 1.185,80 

15/06/2022 AOC:125997742 9999 - Ref.: c/ del Comerç / 1615 - Servei netejar tram clavegueram / 1600 - Import dels 
serveis: / 1623 - 

F/2022/1062 B63633259 CASA GALLART ARTESANS 
SL 

2022-178 68,31 

15/06/2022 AOC:125981159 salsitxes de porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / pernil cuit cuixa 

F/2022/1100 7709XXXXX  40 1.661,22 

16/06/2022 AOC:126009201 ALBARA 30/22 PATULEIA / ALBARA 31/22 CENTRE DE DIA / ALBARA 32/22 CLEAN 
EUROPE / ALBARA 33/22 PATULEIA / A 

F/2022/1101 7709XXXXX  84-A 1.150,08 

16/06/2022 AOC:126029087 Edifici  de l'Ajuntament, treballs neteja juny  
F/2022/1102 7709XXXXX  85-A 104,75 

16/06/2022 AOC:126029167 Saló Catalunya, treballs neteja juny  
F/2022/1103 7709XXXXX  86-A 180,99 

16/06/2022 AOC:126029226 Ca l'Anglada, treballs neteja juny  
F/2022/1104 7709XXXXX  87-A 2.147,35 

16/06/2022 AOC:126029312 Pavelló esportiu, treballs neteja juny  
F/2022/1105 7709XXXXX  88-A 60,42 

16/06/2022 AOC:126029430 Marquesines Autobus, treballs  neteja juny 

F/2022/1106 7709XXXXX  89-A 1.717,82 

16/06/2022 AOC:126029511 Llar d'Infants, treballs neteja juny  



 
 

 
 

F/2022/1107 7709XXXXX  90-A 4.192,08 

16/06/2022 AOC:126029554 Escola pública, treballs neteja juny  
F/2022/1108 7709XXXXX  91-A 862,50 

16/06/2022 AOC:126029613 Consultori mèdic, treballs neteja juny  
F/2022/1109 7709XXXXX  92-A 431,12 

16/06/2022 AOC:126029739 Centre de dia, treballs  neteja juny  
F/2022/1110 7709XXXXX  93-A 83,74 

16/06/2022 AOC:126029880 Aula de Cultura, treballs neteja juny  
F/2022/1111 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 265,07 

16/06/2022 AOC:126028721 APLIPOLL CHLOR SHOCK GRANULAT 5KG / APLIPOL ALGICIDA CONCENTRAT 5KG / 
BOSSA DEIXALLES 55*60 

F/2022/1112 B64000730 BIOMASSA I 
EXPLOTACIONS 
FORESTALS PRAT, S.L.U. 

81/2022 953,96 

16/06/2022 AOC:126032653 Tones Estella de Pi G3 / Transport  
F/2022/1113 A58492117 VICREU S.A. 20220100005321 15,46 

17/06/2022 AOC:126112601 TANCAMENT D'ARNES per bufador  
F/2022/1114 A58103805 PINTURES VIC SA 20220100004871 360,18 

17/06/2022 AOC:126119959 ACRISOL VERMELL TENIS  
F/2022/1115 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ 

SLL 
Emit- 392 214,23 

17/06/2022 AOC:126116470 REF: MATRIAL ENTREGAR BRIGADA-PAVELLO- BET DEG MOB SOSTRE 360º / hag 
contctor 230c 25a 2na / ENTRONQUE MET 

F/2022/1116 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 85 94,14 

17/06/2022 AOC:126093944 REPARAR EMBRAGUE BERLINGO  
F/2022/1117 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 220200 428,82 

18/06/2022 AOC:126169992 IntervenciO del nostre servei tEcnic el dia 10/06 segons detall: Posada en marxa de les 
piscines d'estiu: 

F/2022/1118 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 01 1933/22 58,01 

18/06/2022 AOC:126209616 R.T.I.   
F/2022/1119 3393XXXXX  27/22 374,99 

18/06/2022 AOC:126210779 Velcro blanc adhesiu / Loneta Blanca impermeable 

F/2022/1120 G61266649 DONES AMB EMPENTA 22075 1.565,20 

18/06/2022 AOC:126164404 Honoraris per ampliar l¿horari d¿atenció individual per a infants fills i filles de les dones 
víctimes de 

F/2022/1122 7709XXXXX  94-A 43,56 

19/06/2022 AOC:126259641 Neteja   BRIGADA   
F/2022/1123 7709XXXXX  95-A 174,24 

19/06/2022 AOC:126259647 Neteges  ESCORXADOR  juny-2.022  
F/2022/1124 7709XXXXX  96-A 297,66 

19/06/2022 AOC:126259665 Neteges VESTUARIS FUTBOL  Juny-2.022   , extres ORIOL.0,50 

F/2022/1125 7709XXXXX  97-A 580,80 

19/06/2022 AOC:126259668 Extres Patuleia,Juny-2.022  
F/2022/1126 7709XXXXX  98-A 370,26 

19/06/2022 AOC:126259669 Extres,que han sobrepassat, pressupost previst CENTRE DE DIA 

F/2022/1127 7709XXXXX  99-A 47,19 

19/06/2022 AOC:126259670 Extres Pavello  11-juny 2.022  TUPINOTS  
F/2022/1128 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ 

SLL 
Emit- 393 95,19 

21/06/2022 AOC:126302846 REF: MATERIAL ENTREGADA BRIGADA PISCIBES- MECANISME COMPERT PER TANC 
ALTA PLASTIC 

F/2022/1129 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048873047 211,29 

21/06/2022 AOC:126280461 TOR-ISO10642-A2/070-ALL5-M8X40  / TU-AUTO-DIN985-A2-LL13-M8 

F/2022/1130 B61118907 PROKIPTON SL 22   4857 53,29 

21/06/2022 AOC:126288701 ROTLLO BAYECO VIDRES 100%MICROFIBRA (ROT. 10UN) / BOSSA BROSSA "AUTO-
CIERRE" 55X60 GRIS (RLL 20 UN) / TOP 

F/2022/1131 46403466T TANIT SALVADOR 
MARTÍNEZ 

4 172,50 



 
 

 
 

21/06/2022 AOC:126288665 Taller contes i ceràmica del Keramik 2022 ( Identificador del objeto facturado: Taller ceràmica i 
contes d 

F/2022/1132 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A712829 238,72 

21/06/2022 AOC:126296255 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 

F/2022/1133 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A713212 47,98 

21/06/2022 AOC:126296277 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2022/1134 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 152,51 

21/06/2022 AOC:126325735 ACID CLORHIDRIC 23KG  
F/2022/1135 B66842717 GESTIÓ FORESTAL 

SOSTENIBLE S.L. 
2022 58 2.746,70 

21/06/2022 AOC:126353111 Treballs a la parcel.la Avinguda Sant Llorenç colindant amb el Club Tennis Sant Julia. Segons 
pressupost d 

F/2022/1136 4716XXXXX  T 6 280,00 

22/06/2022 AOC:126402083 Curs de torn Keramik / Lloguer torn  
F/2022/1137 A08695389 ALBET ZV2 1570 40,20 

22/06/2022 AOC:126396644 VISITA GATET "GLEVA JUVANTENY" / MILBEMAX GAT PETIT 1 comp. / BABY KITTEN 
85gr. PROPLAN 

F/2022/1140 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048900358 8,82 

24/06/2022 AOC:126559673 ACETATO-SILICONA-TRANS-CON FG-310ML 

F/2022/1141 B63633259 CASA GALLART ARTESANS 
SL 

2022-185 48,49 

24/06/2022 AOC:126429213 Pit de pollastre / Formatge manxego ventero / Pernil cuit cuixa / Ous mitja dotzena / Bistec 
extra 

F/2022/1142 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2022/013424F1 553,77 

13/06/2022 50 TARGETES DE TRANSPORT   
F/2022/1143 4156XXXXX  1 96,80 

14/06/2022 AJUDANT DEL TORNEJA'T FIRA KERAMIK  
F/2022/1144 4784XXXXX  A48 683,25 

14/06/2022 SOPAR DE SANTA RITA PELS TREBALLADORS  
F/2022/1145 5302XXXXX  A178 15,00 

14/06/2022 CÀMERA I CANVIAR CÀMERA BICICLETA VIGILANTS  
F/2022/1146 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 20,13 

17/06/2022 LLEXIU I SAL PER RENTAVAIXELLES PEL CENTRE DE DIA 

F/2022/1147 A08045213 CASA GARCIA S.A. 2205A001541 376,12 

17/06/2022 BEGUDES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES 

F/2022/1148 5302XXXXX  A184 15,00 

20/06/2022 CANVIAR CÀMERA BICICLETA   
F/2022/1149 B55090450 AD BOSCH RECANVIS 

S.L.U. 
FAB22021630 45,56 

20/06/2022 ADBLUE 10    
F/2022/1150 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2022/018062F1 553,77 

22/06/2022 50 TARGETES DE TRANSPORT   
F/2022/1151 3691XXXXX - MISSATGERS VIC 4.353 42,35 

27/06/2022 VIATGE A TERRASSA EMPRESA EGARA  
F/2022/1152 B12977708 AGRICOLA BIHERVA SL 2200265 381,40 

27/06/2022 79 CAMISETES PEL CAMP TORTÍ   
F/2022/1153 B12977708 AGRICOLA BIHERVA SL 2200267 320,65 

27/06/2022 53 CAMISETES COTÓ PER VOLUNTARIS  
F/2022/1154 7729XXXXX  1 330,00 

27/06/2022 ESMORZAR TROBADA VIGILANTS   

     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 122-21 



 
 

 
 

 
     
Expedient núm.:  122/21 
Emplaçament:  carrer de l'Era - ctra. BV 5202 - Pol. 5 parcel. 95 i 96 
Promotor:  E-Distribucion Redes Digitales SLU 
Objecte: execució de nova línia de MT a 25 kV unió entre CD OS15063 i CD BH231  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per E-
Distribucion Redes Digitales SLU i que consisteix en execució de nova línia de MT a 25 
kV unió entre CD OS15063 i CD BH231.  
 
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-Distribucion 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en execució de nova línia 
de MT a 25 kV unió entre CD OS15063 i CD BH231, situades a carrer de l'Era - ctra. BV 
5202 - Pol. 5 parcel. 95 i 96, 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 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 llicència s’informa segons la documentació entrada el 8 de juny de 2022 amb 
ID Registre E2022002186 per la qual es modifica el traçat de la línia a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- 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. 

- Previ a l’inici de l’obra caldrà disposar de l’autorització a Diputació de Barcelona 
en relació al tram d’estesa de línia per la carretera BV-5202. L’execució de l’obra 
queda condicionada al compliment de les directrius de Carreteres. 

- El traçat i característiques de la nova línia de MT entre el CD OS15063 i CD 
BH231 s’haurà d’ajustar a les següents prescripcions acordades entre els serveis 
tècnics municipals i la zeladora de Diputació, Rebeca Somalo el dia 6 de juny de 
2022: 
- En relació al tram soterrat: 

- Travessa carretera BV 5202 a l’alçada del carrer de l’Era: 
- Ha de continuar la mateixa directiu del carrer de l’Era fins l’altre costat 

de la carretera BV-5202 (Carrer Major) 
- Recorregut pel carrer Major: 

- Des del carrer de l’Era fins al final de la vorada després del revolt 
(passada la cantonada de l’última casa): La rasa es separarà 40 cm de 
la vorada. 

- A partir del final de la vorada després del revolt (Tram sense vorera) i 
fins al final del tram soterrat: la rasa es separarà 20 cm del final del 
paviment d’aglomerat asfàltic. 

- Previ a l’inici d’obra la companyia s’haurà de posar en contacte amb els 
serveis tècnics municipals i amb la zeladora de carreteres (Rebeca 
Somalo) per fer una visita conjunta amb el tècnic que dirigirà l’obra i el 
contractista. 
 



 
 

 
 

 
 

- Condicions d’execució:  
- Trams per calçada de vial urbà (carrer de l’Era) 

La rasa es separarà 40 cm des de la vorada. 
Per sota la capa d’aglomerat asfàltic s’hi construirà una base de formigó HM-
25, de 20 cm de gruix, a tota l’amplada de la rasa més un sobre-ample de 15 
cm per cada costat de la mateixa. 
 

- Trams per calçada de travessia (carrer Major) 
Des del carrer de l’Era fins al final vorada després revolt:  
La rasa es separarà40cm de la vorada. 
Per sota la capa d’aglomerat asfàltic s’hi construirà una base de formigó HM-
25, de 20 cm de gruix, a tota l’amplada de la rasa més un sobre-ample de 20 
cm per cada costat de la mateixa. 
 

- Des de després del revolt fins al final tram soterrat. 
La rasa se separarà 20 cm del final del paviment d’aglomerat asfàltic. 
Una vegada tapada la rasa, es cobrirà amb un paviment de formigó HM-25, 
de 20cm de gruix, a tota l’amplada de la rasa més un sobre-ample de 20 cm 
per cada costat de la mateixa, de manera que el paviment quedi a continuació 
de la calçada d’aglomerat asfàltic. 
 

- 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 cales 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 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 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. 
 
En relació al tram de línia que es desenvolupa en Sòl No Urbanitzable, abans de 
l’inici d’obres caldrà justificar els següents punts: 
 
- Caldrà aportar la justificació de l’article 171 Línies elèctriques, de la normativa 

del POUM en relació al tram aeri, que inclou la instal·lació d’un suport metàl·lic 
a les coordenades UTM (ETRS89 – FUS 31) X=443651.86 Y.4638054.10 al 
X.443598.60 Y.4637848.49, que es desenvolupa en SNU. 

 
- En relació al mateix tram aeri, que inclou la instal·lació d’un suport metàl·lic a 

les coordenades UTM (ETRS89 – FUS 31) X=443651.86 Y.4638054.10 al 
X.443598.60 Y.4637848.49 en snu, caldrà justificar el compliment o no del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, article 47 Aprovació d’un projecte 
d’actuació específica per tractar-se d’una actuació específica d’interès públic 
a què fa referència l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme; i l’article 48 Excepcions 
a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica. L’escassa entitat de les 
obres que es desenvolupen en SNU i l’escassa superfície de sòl afectada per 
l’actuació o que es tracti d’una intervenció en un tram de línia existent, poden 
justificar que l’actuació quedi exempt de la tramitació d’una PAE.  

 
També es pot acollir al punt 48.3 b) segons el qual l’atorgament de llicències 
urbanístiques relatives a obres a què fa referència l’article 47 implantades 
legalment no requereixen l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica 
en els casos en què es tracti d’obres de reparació que exigeixin la bona 
conservació de les instal·lacions. 
 



 
 

 
 

Per tant, manca la justificació urbanística de l’actuació en el tram que es 
desenvolupa en SNU. 

 
- 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 
60.720,78 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 60.720,78 € 
o Quota:  60.720,78 € x  3,00 % =  1.821,61 € 

 
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 60.720,78 € ) =  90,72 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.821,61 € + (Taxa)  90,72 € = 1.912,33 Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 55-22 
 
     
Expedient núm.:  55/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents,  a l’execució de 
les obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin 
i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap 
cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib 
superior format per la línia horitzontal del carener.  



 
 

 
 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia 
“les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  
El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 
 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions 
detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 4.670,00 € 

i es considera adequat. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les construccions, 
instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació 



 
 

 
 

de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  

Per una potència instal·lada de 2,25 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable : 4.670,00 €. 
o Quota:   4.670,00 € x  3,50 % =  163,45 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 8,17 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de  4.670,00 € ) = 39,67 € 
 

 

TOTAL: (Impost)  8,17 € + (Taxa)  39,67 € = 47,84 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 6-22 
 
     
Vista la sol·licitud en representació de la raó social La Cinglera SL de llicència de primera 
ocupació d’un habitatge unifamiliar aparellat situat al carrer de l’Altarriba, núm. 15 A 
d’aquesta població. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; l'article 
12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a  La Cinglera SL,  la llicència de primera ocupació d’un habitatge  
unifamiliar aparellat,  situat al carrer de l’Altarriba, núm. 15 A, del qual va obtenir llicència 
d’obres,  per la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats, per acord de data 29 
d’agost de 2006, expedient núm. 69/06. I per l’acabament de dos habitatges unifamiliars 
aparellats, per acord de data 8 de març de 2021, expedient núm. 7/21. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 90 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
 



 
 

 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
6.0.- SUBVENCIO CCAM SUPORT ALS MUNICIPIS EN L'ÀMBIT DE L'ARTESANIA 
2022 
 
Vista la Resolució de 26 de maig de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda (DOGC núm. 8679 
de 31.5.2022). 
 
Vista la Resolució de 3 de juny de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit de l’artesania. (DOGC núm. 8686 de 10.6.2022). 
 
Vist el programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania en el marc de les 
esmentades subvencions, el qual té com a objectius entre d’altres prestigiar les fires i 
fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya i dinamitzar els museus i centres 
d’interpretació de l’artesania. 
 
Atès que dins de l’esmentat programa, l’àmbit 2 de suport als municipis per a la notorietat 
de les fires i fires-mercat d'Artesania i per a la dinamització dels museus i centres 
d'interpretació vinculats a oficis artesans, té com a possibles beneficiaris ajuntament que 
siguin organitzadors de la fira o fira-mercat. 
 
Atès que l’import màxim subvencionable és del 50% de les despeses subvencionables 
amb un màxim de 7.000 € i tenint en compte que la fira Keramik ha suposat a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta una despesa total subvencionable de 15.365,10 
€; i vist doncs que l’import màxim a sol·licitar per part de l’Ajuntament és de 7.000 €. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta organitza amb caràcter 
anual la Fira Keramik (anteriorment, Fira del Tupí) i que es tracta d’una fira centrada 
especialment en l’art de la ceràmica. 
 
Atès que el termini màxim de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de juliol de 2022. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció per un import total de 7.000 € per a l’organització de 
la fira Keramik de l’any 2022 al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en 
el marc de les subvencions en l’àmbit de l’artesania convocades per l’any 2022. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la sol·licitud de subvenció així com de 
la documentació i/o tràmits que siguin necessaris. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
7.1.- AUTORITZACIO D'US I CESSIO DE CLAUS AL CLUB PATINATGE ARTISTIC 
SANT JULIA DE VILATORTA 
 



 
 

 
 

Vist que durant els darrers mesos el Club Patinatge Artístic Sant Julià de Vilatorta ha 
necessitat utilitzar la pista del pavelló esportiu municipal durant diversos caps de 
setmana i atès que això ha implicat variar substancialment l’horari del personal auxiliar 
d’equipaments esportius de l’Ajuntament. 
 
Tenint en compte que l’activitat del Club Patinatge Artístic durant els últims mesos ha 
sigut freqüent durant els caps de setmana, i es preveu que ho segueixi sent, i que 
l’assistència que requereix la seva activitat és únicament l’obertura i tancament de 
l’accés al pavelló. 
 
Atès que el recinte del pavelló esportiu disposa de sistema d’alarmes i durant el cap de 
setmana no hi ha auxiliar d’equipaments esportiu de l’Ajuntament, a no ser que hi hagi 
activitat extraordinària que així ho requereixi. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar l’ús de la pista del pavelló esportiu a l’entitat Club Patinatge Artístic 
Sant Julià de Vilatorta durant els caps de setmana i cedir-los temporalment un joc de 
claus de l’equipament així com un codi d’activació i desactivació d’alarma fent 
coneixedores a les persones representants de l’entitat de les responsabilitats que 
aquesta cessió temporal suposa. 
 
Segon.- Emetre les liquidacions de la taxa corresponents per a la reserva de l’espai 
durant els dies que sol·liciti l’entitat.  
 
Tercer.- Condicionar el present acord a la signatura del document d’entrega de claus i 
codis així com al pagament de les liquidacions que s’emetin. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
S’autoritzen les sol·licituds amb registre d’entrada: 2232 (equipament cedit Punt 
d’informació de les Set Fonts), 2324,2424, 2434. La sol·licitud 2242 queda pendent de 
les sol·licituds que presentin les entitats. 
 
9.0.- 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 es considera oportú, per les respectives regidories en funció de les 
delegacions corresponents. 
 
10.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local de les queixes i 
suggeriments rebuts des de la darrera sessió i que es tramitaran per cada regidoria en 
funció de les 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, 


