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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000014  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 26 de juliol de 2022 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde dona inici a la sessió de la Junta de Govern Local 13/2022, i sotmet a votació 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent de data 12 de juliol de 2022, que 
s’aprova per unanimitat sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 14/2022 
 



 
 

 
 

   La següent relació de despeses 14/2022 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/2022/1256 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22053035 75,43 

12/07/2022 
AOC:127703623 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 317824 ; Actual BN= 
319229 Ubicación: PÇA. 

F/2022/1257 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2022/163 1.090,00 

12/07/2022 AOC:127725191 QUOTA OSONA TURISME 2022 
 

F/2022/1258 A58281262 M. BOADA SA 90849 736,89 

12/07/2022 
AOC:127729786 MÀ D'OBRA TÈCNIC EN SISTEMES / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( 
CENTRE DE DIA -Comprovació f 

F/2022/1259 A58281262 M. BOADA SA Q 40309 2.300,25 

12/07/2022 
AOC:127729858 QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES, R.ANUAL I DISPO. ASSITÈNCIA 
IMMEDIATA DE JULIOL A DESEM ( C.E.I 

F/2022/1260 B67152173 CROUS EXPERT S.L. 0 203733 240,79 

14/07/2022 
AOC:127891646 N.Albara:4203  Data: 01-07-22 / Pressupost: 206340 / 0   Font quadrada / Ref.Cli: 206340 / Font de 
acer QU 

F/2022/1261 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4049004177 39,07 

14/07/2022 AOC:127792892 GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-AZUL-M 

F/2022/1263 3903XXXXX  11-22 2.662,00 

14/07/2022 AOC:127722353 Gegantó manotes d¿uns  230cm d¿alçada per nens de 9 a 14 anys . 

F/2022/1264 3915XXXXX  06'26 2.300,38 

14/07/2022 
AOC:127752641 20% Honoraris de coordinació en matèria de seguretat i salut en fase d¿execució Biblioteca Sant 
Julia de V 

F/2022/1265 3915XXXXX  07'27 3.545,30 

14/07/2022 AOC:127903046 20% Honoraris de la Direcció d'Execució e la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta 

F/2022/1266 7712XXXXX  MGMT22-015 1.815,00 

14/07/2022 AOC:127635007 Actuació Les Que Faltaband - Cicle Estiu 7 Fonts 

F/2022/1267 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 247,14 

14/07/2022 AOC:127895954 ACID CLORHIDRIC / GARRAFA 25/20 LTS / GARRAFA 25/20 LTS / BOSSA DEIXAL G-110 

F/2022/1268 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-211 145,49 

14/07/2022 
AOC:127796324 ous mitja dotzena / salsitxes de porc / bistec extra / croquetes gustos variats / formatge manxego 
ventero 

F/2022/1269 A08447369 EL 9 NOU P 2013 557,57 

18/07/2022 AOC:127974963 Aj Sant Julià de Vilatorta - Festa Major 4x3  15/07/2022 

F/2022/1270 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2201321 84,42 

18/07/2022 
AOC:128020956 GUANTS PU SUPER CONTACT NEGRE T-9 (120) / GUANTS PU SUPER CONTACT NEGRE T-8 
(120) / CAMP TURTI 

F/2022/1271 A58103805 PINTURES VIC SA 20220100005859 303,29 

18/07/2022 
AOC:128085841 PROCOBAR FILTRE 10 / PROEXIL PLAST.EXT.SILICONADA / PROEXIL 
PLAST.EXT.SILICONADA / LEPANTO SENYALITZACIO V 

F/2022/1272 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 398 117,97 

18/07/2022 
AOC:128075253 REF: CAP- LEG DOBLE TOMA F GRIS PLEXO / LEG MOLDURA 20X12,5 / LEG ANGLE INT EXT 
20X12,5 / leg angle pla 20 

F/2022/1312 B67158659 CATWAS 365 S.L. 2022 22095 788,00 

18/07/2022 AOC:127952967 Curs SVB 
  

F/2022/1313 3394XXXXX  46 1.210,00 



 
 

 
 

18/07/2022 
AOC:128020367 Per l'actuació de Vicky & The Swing Brothers amb l'espectacle Gipsy jazz el dia 15 de juliol del  
2022 a S 

F/2022/1314 B62298179 RIPOLL I FILLS SL 202201439 470,01 

18/07/2022 AOC:127984380 VALLA FUSTA URBANA 2.00 X 1.00 MT 
 

F/2022/1315 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-216 115,45 

18/07/2022 AOC:127966229 CONCURS DE BOTXES (FESTA MAJOR) / Fuet extra casa Gallart / Llonganissa extra casa Gallart 

F/2022/1316 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220280 3.827,82 

18/07/2022 AOC:127910594 Revista Vilatorta Festa Major Nº 93 (88 pag) 

F/2022/1317 F08226714 ABACUS 9030346486 17,81 

18/07/2022 AOC:128065202 CART.DIN A4 185gr BLANCA 100u 
 

F/2022/1318 F08226714 ABACUS 9030346487 17,53 

18/07/2022 
AOC:128065203 CARTRO PLOMA 3mm DIN A3 5fulls  / BLISTER CUTTER GRAN  / REGLE "ABACUS"TECNIT 
20cm  / Bossa Kraft Abacus 3 

F/2022/1320 G55333173 ASSOCIACIÓ MUSICAL LA FLAMA DE FARNERS 42/22 995,00 

19/07/2022 
AOC:128042461 AUDICIÓ DE SARDANES A CÀRREC DE LA COBLA LA FLAMA DE FARNERS, EL DIA 16 DE 
JULIOL DE 2022 A SANT JULIÀ DE 

F/2022/1321 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 220006006 45,74 

19/07/2022 
AOC:128148549 BUZON EXTERIOR BTV GARDEN-   22 / CANCAMO ESPIGA LARGA ICEL101 M-8x80 / TUERCA 
EXAG. INOX. A-2 DIN 934 M. 

F/2022/1324 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 0022094 9.515,34 

19/07/2022 
AOC:128149555 TREBALLS SUPLEMENTARIS FONT D'EN TITUS: - Obrir calçada c. Santa Margarida per localitzar 
col·lector. - Ob 

F/2022/1325 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 0022095 2.262,70 

19/07/2022 
AOC:128151625 TREBALLS PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC A DIVERSOS EMPLAÇAMENTS DEL 
MUNICIPI. 

F/2022/1326 B17982166 ALKIRENT SERVI SL FA FA22005544 520,11 

20/07/2022 
AOC:128229461 TAXA D¿ELIMINACIÓ DE RESIDUS . [ Devuelto 16/07/2022 ] ( PAVELLÓ D`ESPORTS ) / NETEJA 
FINAL LLOGUER . [ De 

F/2022/1328 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 01 2267/22 187,60 

20/07/2022 AOC:128226364 LAMINAT FLANDES AUTOCLAU 
 

F/2022/1329 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-219 68,78 

20/07/2022 AOC:128221390 carn picada porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / pernil cuit cuixa 

F/2022/1330 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220292 36,61 

20/07/2022 AOC:128258239 Abonaments piscina 
  

F/2022/1331 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 22014669 2.587,45 

21/07/2022 AOC:128304908 Gasoil Automoció 
  

F/2022/1332 B60581691 MONPAPER A 1367 53,11 

21/07/2022 AOC:128306573 GARLANDA TRIANGLA PLÀSTIC 
 

F/2022/1333 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 399 62,34 

21/07/2022 AOC:128308981 REF: FONT DE SANT FELIX- AIXETA FONT PUBLICA ROSCA 1/2 PULIT 

F/2022/1334 J63154868 TALLER 9S ARQUITECTES SCPROFESSIONAL 2022/005 3.545,30 

22/07/2022 
AOC:128335120 Factura en concepte dels honoraris de direcció d¿obra d¿arquitecte de l¿obra  BIBLIOTECA DE 
SANT JULIÀ DE 

F/2022/1335 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL COM 221860 234,56 

22/07/2022 
AOC:128378156 ReparaciO: Placa electrOnica electrOlisi salina de la piscina petita EQUIP D-120EX - 447587  
**COMENTARIS 

F/2022/1337 B08870503 OBRAS Y PAVIMENTOS BOU S.L. 0022097 1.678,88 

22/07/2022 
AOC:128369725 M2. PAVIMENT AGLOMERAT FONT D'EN TITUS - Treballs de paviment de mescla bituminosa en 
calent, tipus AC 16 

F/2022/1338 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A716384 23,01 

22/07/2022 AOC:128374851 PAQUETE-6 BOBINA SECAMANOS 2 C 1,1 KG 

F/2022/1339 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A716385 47,98 

22/07/2022 AOC:128374854 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2022/1340 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A716389 99,66 

22/07/2022 AOC:128374858 PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B / PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B 

F/2022/1341 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-224 1.059,52 

22/07/2022 AOC:128408501 SOPAR POPULAR FESTA MAJOR / Botifarra crua / Llegum cuit (mongetes) 



 
 

 
 

F/2022/1342 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-225 188,88 

22/07/2022 AOC:128408517 COLLA GEGANTERA FESTA MAJOR / Botifarra crua / Panxeta de porc duroc 

F/2022/1343 3394XXXXX  50 1.149,50 

23/07/2022 
AOC:128430542 Per l'actuació de LO PAU DE PONTS amb l'espectacle Monòleg, música i humor el dia 22 de juliol 
del 2022 a 

F/2022/1344 3394XXXXX  51 3.630,00 

24/07/2022 
AOC:128442909 Per l'actuació de PIRATES RUMVERSIONES amb l'espectacle Rumbversiones el dia 23 de juliol 
del 2022 a Sant 

F/2022/1345 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 900 377,91 

25/07/2022 
AOC:128454543 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 

F/2022/1346 B17582644 DIVERSILS S.L. FV 62 2.783,00 

25/07/2022 
AOC:128478169 LLOGUER D'INFLABLES PER LA FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE VILATORTA EL DIA 
23/07/2022 PEL MATÍ.  LLOGUER D'I 

F/2022/1347 3394XXXXX  54 6.655,00 

25/07/2022 
AOC:128457521 Per l'actuació de VENUS ORQUESTRA amb l'espectacle Concert i Ball el dia 24 de juliol del 2022 a 
Sant Juli 

F/2022/1348 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL R1F 534 122,82 

25/07/2022 AOC:128456367 SOPAR RESIDÈNCIA 
 

F/2022/1349 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 400 126,72 

25/07/2022 AOC:128486793 REF: CAP- CELER PANELL LED 60X60 36W 4000K / TASSA RECICLATGE ECORAEE 

F/2022/1350 B61118907 PROKIPTON SL 22   5855 5,35 

25/07/2022 AOC:128494159 TOP M MULTIUSOS ENVAS 1000 ML 
 

F/2022/1352 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 220303 219,25 

25/07/2022 AOC:128492710 Talonaris multes / Abonaments piscina 
 

F/2022/1353 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/600 315,81 

25/07/2022 AOC:128489538 BUSTIADA REVISTA VILATORTA JULIOL 

F/2022/1355 4060XXXXX  54 519,09 

12/07/2022 DINAR FI DE CURS CENTRE DE DIA 
 

F/2022/1356 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 58 456,01 

15/07/2022 COCA I MADALENES CONCERT CORAL CANTS I RIALLES 

F/2022/1357 B66923657 MAXI CASA 2022072344 26,21 

18/07/2022 GUIRNARDES I BANDEROLES PER FESTA MAJOR 
 

F/2022/1358 B66923657 MAXI CASA 2022072636 19,73 

18/07/2022 MATERIAL PEL CAMP TORTÍ 
  

F/2022/1359 B66923657 MAXI CASA 2022071091 45,06 

18/07/2022 MATERIAL PEL CASAL D'ESTIU 
  

F/2022/1360 B66923657 MAXI CASA 2022068936 10,39 

18/07/2022 MATERIAL PEL CASAL D'ESTIU 
  

F/2022/1361 A46103834 MERCADONA S.A. 8,05 

18/07/2022 MATERIAL PER ACTIVITATS CAMP TORTÍ 
 

F/2022/1362 A46103834 MERCADONA S.A. 9,65 

18/07/2022 MATERIAL PER ACTIVITATS CASAL D'ESTIU 
 

F/2022/1363 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2022/020828F1 1.107,53 

18/07/2022 100 TARGETES DE TRANSPORT 1 ZONA 
 

F/2022/1364 3393XXXXX  22/079 143,78 

18/07/2022 CANVIAR VIDRE PAVELLÓ 
  

F/2022/1365 3395XXXXX  N000352/2022 34,83 

22/07/2022 PRODUCTES FARMACEUTICS PER FARMACIOLA LLAR D'INFANTS 

F/2022/1366 F08226714 ABACUS 9021383960 9,50 

22/07/2022 CARTRO PLOMA PER ACTIVITATS FESTA MAJOR 
 

F/2022/1367 B66923657 MAXI CASA 2022074569 14,08 

22/07/2022 MATERIAL PER ACTIVITATS CASAL D'ESTIU 
 



 
 

 
 

F/2022/1368 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 93,86 

22/07/2022 BEGUDES, ALLIOLI I SUCRE PER SOPAR FESTA MAJOR 

F/2022/1369 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 53,52 

22/07/2022 CAFÉ I LLET PER SOPAR FESTA MAJOR I MATERIAL NETEJA PER CENTRE DE DIA 

F/2022/1370 B61553327 NOMINALIA INTERNET SL 7222049562 95,59 

22/07/2022 
CERTIFICAT 
SSL    

F/2022/1371 3395XXXXX  392 5,75 

22/07/2022 CINTA CATALAN PER CONCURS ALLIOLI 
 

F/2022/1372 7729XXXXX  2 3.179,00 

26/07/2022 4 DIES DINARS CAMP TORTÍ 
  

F/2022/1373 7729XXXXX  3 2.464,00 

26/07/2022 3 DIES DE DINARS CAMP TORTÍ 
  

F/2022/1374 B58491978 PEIXOS POVEDANO 820 24,00 

26/07/2022 GEL PEL SOPAR POPULAR 
  

F/2022/1375 B66344870 JOS ESPECTACLES S.L. INV/2022/0220 6.050,00 

26/07/2022 AOC:128463227 Mag Lari 
  

F/2022/1376 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22056454 1.476,99 

26/07/2022 
AOC:128533005 98,458 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 319229 ; Actual BN= 
417687 Ubicación: PÇA. 

F/2022/1377 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4049066340 91,89 

26/07/2022 AOC:128519237 ZAPATO CARACAS AZUL S1P 43 
 

F/2022/1388 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 7-000211 180,00 

26/07/2022 AOC:128531317 Dia: 22-07-22 Correfoc. Cobertura sanitària. 

F/2022/1389 G61685855 ASSOCIACIÓ CULTURAL COBLA CANIGÓ 18 1.500,00 

26/07/2022 AOC:128445888 AUDICIÓ DE SARDANES AL PARC DE LES 7 FONTS EL 24-07-22 

F/2022/1390 G62867023 ASSOCIACIÓ CULTURAL SAGALS D'OSONA 28 300,00 

26/07/2022 AOC:128494492 Cercavila 24/07/2022 - Grallers i tabalers 
 

F/2022/1391 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2022/197 775,78 

26/07/2022 
AOC:128530398 DESPESES NO SUBVENCIONABLES PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA 
MG45,PERÍODE DE DESEMBRE DE 2021 A JUNY DE 2 

     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 60-22 
 
     
Expedient núm.:  60/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Tal i com estableix l’article 3 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació 
d’instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltaica, per instal·lacions de 5kW o 
menys kW cal presentar una memòria valorada i document de designació del tècnic que 
es responsabilitzarà de l’obra. 
El sol·licitant ha presentat una memòria tècnica i certificat de direcció tècnica de 
l’enginyer industrial col·legiat num 19.140 (COIM), Ignacio Fernández Pérez, en qualitat 
d’enginyer de projecte de la societat Haz Energía SL. 

- 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. 
La llicència queda condicionada a presentar la secció de la coberta amb la situació dels 
captadors, a una escala mínima de 1/100 per justificar que es dóna compliment a l’article 
4 de l’ordenança sobre requisits de la instal·lació, integració. I per donar compliment a 
l’article 3 de la mateixa ordenança sobre Documentació a presentar. 

- 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 3.168,42 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 3,64 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable:  3.168,42 € 
o Quota:  3.168,42 € x  3,50 % =  110,89 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 5,54 € 
 
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 3.168,42 € ) = 38,17 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  5,54 € + (Taxa)  38,17 € = 43,71 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 61-22 
 
     
Expedient núm.:  61/22 
Promotor:  Prohome Immobles SL 
Objecte: construcció d'un edifici plurifamiliar  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Prohome 
Immobles SL i que consisteix en construcció d'un edifici plurifamiliar, considerant els 
aspectes que ha posat de manifest l’arquitecta, es deixa aquesta sol·licitud de llicència 
per quan el promotor hagi subsanat els defectes observats en el Projecte.  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 67-22 
 
     
Expedient núm.:  67/22 
Promotor:  Onnera Laundry Barcelona SA 
Redactor projecte: Innover Instalaciones de Nuevas Energías SLU 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Onnera 
Laundry Barcelona SA 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 Onnera Laundry 
Barcelona SA per a l’execució de les obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica. 



 
 

 
 

 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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: 
 

- Tal i com estableix l’article 3 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació 
d’instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltaica, per instal·lacions de 
més de 5kW cal presentar un projecte visat per un tècnic competent.  
El sol·licitant ha presentat projecte tècnic visat i l’assumeix de la direcció 
facultativa i l’assumeix de coordinació de seguretat i salut de l’enginyer tècnic 
industrial col·legiat num 25.940, David Asensio Coll. 



 
 

 
 

- Segons la documentació presentada, la instal·lació solar fotovoltaica no suposa 
cap activitat nova. 

- 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. 
- En cobertes planes no es podrà sobrepassar el gàlib superior format per una 
línia horitzontal situada a 1,2 m respecte el forjat de coberta. S’exigeix com a 
mínim que una de les cares del perímetre de les plaques coincideixi amb la del 
forjat pla de la coberta on es recolza. No es permetrà que cap element de la 
instal·lació sobrepassi l’alçada de dos metres respecte el pla de l’acabat de la 
coberta plana sobre la que es recolza la instal·lació ni la projecció de la planta. 
Caldrà ocultar la instal·lació mitjançant falses façanes. 
- En sòl urbà industrial, es permetrà, sens perjudici de les alçades màximes 
autoritzades, en cas de coberta inclinada, la instal·lació d’estructures horitzontals 
de suport de les plaques, degudament dimensionades. Cap element de la 
instal·lació podrà sobrepassar el gàlib superior format per una línia horitzontal 
que sobrepassi l’alçada del carener en 1 metre, ni la projecció de la planta. 
Caldrà, ocultar la instal·lació mitjançant falses façanes. 
 
De la documentació gràfica presentada s’entén que la coberta és plana. Per tant, 
caldrà garantir el compliment dels requisits corresponent a aquesta tipologia. 
 

- 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 estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 15.2 
i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió dels 



 
 

 
 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició controlada 
dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant l’ajuntament, 
juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació 
signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació 
dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi del 
gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de dipòsit per la posterior 
gestió. 
S’aporta un document d’acceptació de residus per part del gestor E-700.00; 
Contenidors Camprubí Grup SL. 
 

- 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 
44.747,90 € 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 potències superiors als 15 kW, no es preveu bonificació. 

 

o Base imposable :  44.747,90 €. 
o Quota:  44.747,90 € x  3,50 % =  1.566,17 € 

 
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 44.747,90 € ) = 79,75 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  1.566,17 € + (Taxa)  79,75 € = 1.645,92 Euros 

 



 
 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 72-22 
 
     
Expedient núm.:  72/22 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obra de manteniment. Obrir rasa per desmantellament recinte   
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obra de manteniment. Obrir rasa per desmantellament 
recinte .  
 
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 Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en obra de manteniment. Obrir 
rasa per desmantellament recinte. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa amb la documentació annexada a l’expedient el dia 20 de 
maig de 2022, amb ID Registre E2022001901, 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. 

- Caldrà 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 

- No s’ha previst cap tipus d’intervenció a vorera ni a calçada. Per tant, si és 
necessari, caldrà sol·licitar-ho explícitament. 

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

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

- 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  

- 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. 

- 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. 

 
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 367,0 € 
i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 



 
 

 
 

considerat serà de 4.496,80 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal 
: 

40,00 m3 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,20(Cu)= 4.496,80 

 
o Base imposable :  4.496,80 € 
o Quota:  4.496,80 € x  3,50 % = 157,38 € 

 
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  4.496,80 €) =  39,49 € 
 

TOTAL: (Impost)  157,38 € + (Taxa)  39,49 € = 196,87 Euros 

 
 
    
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 94-22 
 
     
Expedient núm.:  94/22 
Objecte: reparació de façana i gual  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Ramon 
Vilalta Vivet i que consisteix en reparació de façana i gual.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en reparació de façana i gual. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-se 



 
 

 
 

càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat els 
elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre el 
temps i superfície previstos. No s’aporten. S’ha fet una previsió de 5,00 m2 
durant 5 dies. 

- 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. 



 
 

 
 

- El gual s’executarà seguint el mateix criteri que a la resta de carrer: La pendent 
del gual es formarà amb l’amplada d’una fila de panots i al peça de vorada. Cal 
garantir l’accessibilitat de la vorera. 

 
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 930,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable :  930,00 € 
o Quota:  930,0 € x 3,50 % =  32,55 € 

 
 
 
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 930,00 €) =  35,93 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 5,00 m2 x 5 dies =  
26,22 € 
 

TOTAL: (Impost)  32,55 € + (Taxa)  35,93 € + (Taxa ocupació) 25,22 €  = 93,70  Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 114-22 
 
     
Expedient núm.:  114/22 
Objecte: construcció d'un ascensor en un edifici plurifamiliar  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Mireia 
Costa Torras i que consisteix en construcció d'un ascensor en un edifici plurifamiliar.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en construcció d'un ascensor en un edifici plurifamiliar. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 any comptat a partir de la data de la notificació del 
present acord i  s’acabaran en el termini de 3 anys. El transcurs d’ambdós terminis sense 
haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de la 
llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En relació a la justificació urbanística, la instal·lació de l’ascensor queda fora de 
la profunditat edificable de 16,50m. 



 
 

 
 

Es justifica en base l’article 9bis Normes d'aplicació directa sobre instal·lacions 
per a l'aprofitament de l'energia solar i la rehabilitació d'edificacions. 
2 Els projectes d'obres per a la rehabilitació d'edificacions preexistents poden 
comportar l'autorització per ocupar, mentre subsisteixi l'edificació, sòls reservats 
a sistemes urbanístics o terrenys privats inedificables que siguin indispensables 
per instal·lar ascensors o altres elements relacionats amb l'accessibilitat de les 
persones, o per a reduir com a mínim el 30% de la demanda energètica anual 
destinada a la calefacció o la refrigeració de l'edifici d'acord amb el que estableix 
la legislació en matèria de sòl, sempre que: 

a) Sigui inviable tècnicament o econòmicament qualsevol altra solució. 
b) No es perjudiqui sensiblement la funcionalitat del sistema urbanístic 

afectat o les condicions de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions 
veïnes. 
En aquests supòsits no és necessària la modificació del planejament urbanístic. 
3. En els casos als quals fan referència els apartats 1 i 2, els espais ocupats per 
les instal·lacions esmentades no computen a efectes d'aplicar les determinacions 
dels plans urbanístics que regulen l'edificació de la parcel·la que puguin impedir 
la seva implantació. 
Així mateix, en els casos als quals fa referència l'apartat 2 bis, els espais ocupats 
pels elements esmentats no computen a efectes de considerar un eventual 
increment de sostre ni d'ocupació de la parcel·la, ni cal reposar la superfície de 
sòl de sistema que pugui restar afectada per aquesta mesura. 

 
 
El tècnic redactor de projecte justifica a la memòria de projecte els punts a i b 
sobre viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació i l’afectació en les 
edificacions veïnes. Diu:  “Es compleix l’apartat 2 b) de l’article 9 bis, donat que 
la construcció de l’ascensor no perjudica la vista, ni l’assolellament, ni la 
ventilació de les finques veïns. L’alçada del recinte de l’ascensor es troba dins 
de l’alçada 
reguladora màxima permès per les Normes urbanístiques del POUM.” 
 
Manca justificació gràfica per tal de comprovar el compliment de la normativa 
urbanística. Per aquest motiu es condiciona la llicència a presentar 
documentació gràfica acotant la profunditat de l’edifici abans i després de la 
instal·lació de l’ascensió, i amb els edificis veïns dibuixats per tal de comprovar 
l’afectació en la ventilació, assolellament i vistes dels edificis veïns. 
 



 
 

 
 

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

- Tal i com queda regulat en l’article 98. Zona A, conjunts històrics, mitgeres: Les 
parets mitgeres que quedin vistes i qualsevol pany de paret que es vegi des de 
la via pública, haurà de tractar-se com a façanes principals. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic. 

- 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. 

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

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

 
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 
22.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable: 22.500,00 € 
o Quota:  22.500,00 € x  3,50 % =  787,50 € 

 
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  22.500,00 € ) =  57,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  787,50 € + (Taxa)  57,50 € = 845,00 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 



 
 

 
 

9.0.- CERTIFICACIO UNICA OBRA SOBREEIXIDOR URBANITZACIO DE LA FONT 
D'EN TITUS 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’agost de 2021 va aprovar inicialment el 
projecte “Construcció de nou sobreeixidor i de renovació de la xarxa de clavegueram en 
el tram comprès entre el carrer del Doctor Sanmartí i el nou sobreeixidor”, amb un 
pressupost de 54.348,93 € (IVA inclòs). 
 
En data 15 de desembre de 2021 es va aprovar per decret d’alcaldia contractar a 
l’empresa Obres i Paviments Bou, SL l’execució de la Fase 2 Tram del carrer de Santa 
Margarida del projecte “Construcció de nou sobreeixidor i de renovació de la xarxa de 
clavegueram en el tram comprès entre el carrer del Doctor Sanmartí i el nou 
sobreeixidor” per un import de 18.000 € més 3.780 en concepte d’IVA. 
 
Vista la certificació única i definitiva de l’obra del sobreeixidor del carrer Santa 
Margarida, urbanització de la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta, presentada per 
l’empresa Obres i Paviments BOU, S.L. amb la conformitat del director de l’obra, que és 
d’un import de 21.785,78 €.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació única i definitiva de l’obra del sobreeixidor del carrer 
Santa Margarida, urbanització de la Font d’en Titus, per un import de 21.785,78 €, IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista Obres i Paviments BOU, 
S.L. amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.160.623.02. del pressupost de despeses 
per a l’any 2022 de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- COMPTES AGBAR 1T I LIQUIDACIO FINAL 
 
Vist l’estat de comptes que presenta a data 22 de juliol de 2022 amb registre d’entrada 
E2022002846 l’empresa Societat General d’Aigües de Barcelona SAU (AGBAR), en 
successió de SOREA SAU, com a actual empresa arrendatària del servei de 
subministrament d’aigua potable a la població i que correspon a la liquidació de l’estat 
de comptes a la finalització del contracte a 31 de maig de 2022, amb un import a favor 
de l’Ajuntament de 3.207,04 euros.  
 
Atès que es tracta de la liquidació final del contracte la qual inclou la devolució de l’IVA 
de l’Agència Catalana de l’Aigua del primer trimestre de 2022 així com les modificacions 
de rebuts generats entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de maig de 2022. 
 
Vist que s’inclou també l’import resultant de les fiances constituïdes i liquidades a 
l’INCASOL. 
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar l’estat de comptes i liquidació a 31 de maig de 2021 del contracte amb 
l’empresa AGBAR per un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
3.207,04 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar a AGBAR l'ingrés corresponent al compte bancari núm. ES40 2100 
1071 3002 0001 5873 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Trametre certificat del present acord a AGBAR, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
11.0.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES DE REFORMA DELS BANYS DE 
L'AULA DE CULTURA 
 
Vistes la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a finançar les obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment d’equipaments culturals. 
 
Vista la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals aprovada 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 27 de maig de 2021.  
 
Vist que s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut per un import total 
de 34.778,75€ per a dur a terme les actuacions de “millora, reforma i manteniment de 
l’equipament de l’Aula de Cultura i de l’Antic ajuntament de Vilalleons”.  
 
Tenint en compte que el termini d’execució de les actuacions, d’acord amb les bases 
reguladores, és entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022 i que el termini 
de justificació dels projectes subvencions finalitzarà el 31 de març de 2023.  
 
Sol·licitats pressupostos per a l’actuació de reforma dels banys de l’Aula de cultura i atès 
que s’han presentat pressupostos per part d’Amblàs 2006 SL i Obres Codinach SL. 
 
Vist l’informe de serveis tècnics pel qual el pressupost presentat per Amblàs 2006 SL 
ofereix la millor proposta en termes de relació qualitat i preu. 
 
Vista la partida 04.333.632.00 del pressupost municipal per a l’any 2022 inclou la 
despesa de reforma dels banys de l’Aula de Cultura. 
 
Tenint en compte les característiques de la present contractació i que la competència 
per a la seva aprovació recau en la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de 
delegació de competències de 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres de reforma dels banys de l’Aula de Cultura a 
Amblàs 2006 SL per un import total de 21.512,19 €, IVA exclòs, concedint un termini 
d’execució de quinze dies a comptar des del 22 d’agost de 2022. 
 



 
 

 
 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 
04.333.632.00 de l’estat de despeses del pressupost per a l’any 2022. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Amblàs 2006 SL i a Obres Codinach SL, als efectes 
oportuns.   
 
Quart.- Comunicar el Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
12.0.- SEGUIMENT D'ALTRES SUBVENCIONS 
 
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. 
 
13.0.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
S’autoritza la sol·licitud amb registre d’entrada: E20220002832. 
 
14.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
S’informa als regidors i regidores de la Junta de Govern Local de les queixes i 
suggeriments rebuts des de la darrera sessió i que es tramitaran per cada regidoria en 
funció de les delegacions, especialment es tracten les queixes referents a la 
problemàtica nocturna de les piscines municipals. 
 
 
 
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, 


