
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000018  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 17 d´octubre de 2022 
Horari: De les 16:00 hores a les 18:00 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 18/2022 
3.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 10 LOT 1 OBRA DE REHABILITACIÓ DE 
L'EDIFICI DE L'ARCA DE NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA I RECECPCIÓ DE LA 1A FASE DE LA 
REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
5.- LLICENCIA OBRES 135-22 
6.- LLICENCIA OBRES 151-22 
7.- LLICENCIA D'OBRES 152-22 
8.- LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ AVINGUDA DE PUIG I CUNYER CANTONADA RAMON 
LLILL (TRAM EN PROJECTE) 
9.- LLICENCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL CR. PUIG-L'AGULLA, 8 
10.- SEGUIMENT DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
11.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
12.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’Alcalde obre la sessió de la Junta de Govern Local 18/2022, i sotmet a votació 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al 3 d’octubre de 2022, que 
s’aprova per unanimitat sense cap esmena. 
 



 
 

 
 

2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 18/2022 
 
La següent relació de despeses 18//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/2022/1830 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 3852 83,87 

03/10/2022 
AOC:132540002 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET 
NATURAL LITRE TORRE / IOGURT N 

F/2022/1831 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4049341153 75,50 

03/10/2022 AOC:132499506 GAFAS PROTECCION ELECTRA GRIS 

F/2022/1832 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 22 86 29,12 

03/10/2022 AOC:132519655 PA PATULEIA SETEMBRE 
 

F/2022/1833 B25814815 MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA S.L. 22 220845 242,00 

03/10/2022 AOC:132514786 Publireportatge de 2 Pàgines a la revista TURISME CATALUNYA any 2021 (Nº 80) 

F/2022/1834 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2022/001679 2.079,03 

03/10/2022 
AOC:132505801 Quota tractaments  ( En aplicacio del vigent contracte de servei de neteja i desinfeccio de la instal 
laci 

F/2022/1836 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 22200778 2.003,36 

04/10/2022 
AOC:132569146 Ref.:VORERES AVINGUDA PUIG I CUNYER / N.Albara:223333  Data: 26-08-22 / H.Paleta / 
N.Albara:223354  Data: 

F/2022/1837 B62145503 ELECTRICITAT BOQUET SL 621,70 

04/10/2022 
AOC:132581431 PRESSUPOST amb núm. d'avaria 65837 que correspon al acodicionamiento de línia aerea al carrer 
de Jesus ent 

F/2022/1838 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 408 84,98 

04/10/2022 AOC:132575059 REF: AULA DE CULTURA- HAG CAIXA EMPO  3F 36M OPACA BL 

F/2022/1839 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 409 52,57 

04/10/2022 AOC:132575060 ref: patuleia- hores treball operari- dijous 28 setembre / valvula seguretat 3/4 7 kg / rosca doble 280 ll 

F/2022/1840 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP A 20220070 466,52 

04/10/2022 
AOC:132630733 Llates per a taulada de ca la Mestra a Vilallaons segons pressupost / Arreglar finestres de ca la 
Mestra a 

F/2022/1841 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL ST/22/0094 93,65 

04/10/2022 
AOC:132634535 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM PER L'ANY 2022 FACTURA SETEMBRE 
2022 / M2M-4G ALPR (2 punts x 12 

F/2022/1842 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 220007849 96,80 

04/10/2022 AOC:132643439 TORNILLO INOX. DIN 933 A-2 12* 30 / ARANDELA PLANA DIN 125 INOX. A-2 M.16 

F/2022/1843 A58103805 PINTURES VIC SA 20220100007841 49,01 

04/10/2022 AOC:132652296 PeVé DISSOLVENT UNIVERSAL 
 

F/2022/1844 B64895618 TREBALLS I SERVEIS TAPÍS E. I SLU 22443 1.107,65 

04/10/2022 
AOC:132686705 HORES EXTRES PAVELLO. TOTAL 59,50 HORES [H] / HORES EXTRES CAP. TOTAL 12,75 
HORES [H] 

F/2022/1845 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2201382 314,60 

04/10/2022 AOC:132695722 Hores ( Serveis informàtics mes de setembre ) 

F/2022/1846 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2201383 675,75 

04/10/2022 AOC:132695724 Hores ( Serveis informàtics mes de setembre ) 

F/2022/1847 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202206134 424,93 

04/10/2022 
AOC:132663017 PERFIL SL 20X20 V PI ABET MN JEWE / XYLAZEL VERNIS INTEMPERI BRILLANT / 
RECOLLIDOR PERSIANA INOX / GUANT E 



 
 

 
 

F/2022/1848 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4049345840 1.154,87 

04/10/2022 
AOC:132632290 PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 BLANCO 20L  / CONO SEÑALIZACIÓN ZONA 
BLANCO/ROJO500MM 

F/2022/1849 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 93 18,15 

04/10/2022 AOC:132671978 ADITIU AD BLUE 
  

F/2022/1850 Q0866007H COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERV. I DIPOS. 220620 118,00 

04/10/2022 
AOC:132711255 Inscripció a la Jornada sobre els processos de reducció de la temporalitat a lesmadministracions 
locals: A 

F/2022/1851 3395XXXXX  170 872,71 

05/10/2022 
AOC:132740947 Segons pressupost num. 100 del 12/09/2022 / Concert Saló Catalunya Musical de Musicals 18/09/22 
/ Muntatge 

F/2022/1853 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205818 61,37 

05/10/2022 
AOC:132763246 Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / 
Revi 

F/2022/1854 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205819 15,34 

05/10/2022 AOC:132763741 Revisió anual extintor AB-6  kgs M / Revisió anual extintor AB-6  kgs M 

F/2022/1855 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205820 7,67 

05/10/2022 AOC:132763996 Revisió anual extintor AB-6  kgs M 
 

F/2022/1856 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 2022/A100351 37,51 

05/10/2022 AOC:132810895 Osmosis Alquiler y Mantenimiento Fuente ( 022298 ) 

F/2022/1857 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 2022/A088706 37,51 

05/10/2022 AOC:132810896 Osmosis Alquiler y Mantenimiento Fuente ( 022298 ) 

F/2022/1858 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 2022/A094021 23,32 

05/10/2022 
AOC:132810897 Alquiler Cooler ( 016570 ) / 18,9L. Agua Mineral Natural ( 016570 ) / Envase 18,9L ( 016570 ) / 
Envase 18, 

F/2022/1859 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-280 110,50 

05/10/2022 
AOC:132743469 Cuixes de pollastre / Salsitxes de porc / Pit de pollastre / Ous mitja dotzena / Ossos espinada / 
Mandongu 

F/2022/1860 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000763 238,35 

05/10/2022 AOC:132798597 08/09 8189LLJ S/PLOM 95 / 20/09 8189LLJ S/PLOM 95 / BONIF. RD 11/2022 / DESCOMPTE 

F/2022/1861 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM02/26542 97,02 

05/10/2022 AOC:132775528 Financiació 7 POCO X3 
 

F/2022/1862 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 225477 54,74 

06/10/2022 
AOC:132814612 REF.:TPV36 / N.Albara:3610489  Data: 30-09-22 / Obs:Dia de la Gent Gran / ENTREPÀ VIENA 
GRAN CROSS / PAGO 

F/2022/1863 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 225476 54,07 

06/10/2022 
AOC:132814611 REF.:TPV36 / N.Albara:3610413  Data: 13-09-22 / Obs:Teresa Soler / CROISSANTS PETITS XOCO 
CROSSANDRA / COC 

F/2022/1864 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 225475 81,08 

06/10/2022 
AOC:132814614 REF.:TPV29 / N.Albara:3610405  Data: 11-09-22 / Obs:El Castell (11 de setembre) / XOCO 
DESFETA 

F/2022/1865 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 225473 20,62 

06/10/2022 
AOC:132814613 REF.:TPV28 / N.Albara:3610355  Data: 01-09-22 / Obs:pam a pam / NEGRITOS / CROISANT 
XOCO LLET (barreta) / 

F/2022/1866 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 225474 9,28 

06/10/2022 
AOC:132814615 REF.:TPV29 / N.Albara:3610378  Data: 06-09-22 / Obs:patuleia / RODO 1000 / TALLAR* / 
N.Albara:3610379  Dat 

F/2022/1867 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205849 69,04 

06/10/2022 
AOC:132832197 Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / Revisió anual extintor AB-6  kgs M / Revisió BIE-45 de 
20 

F/2022/1868 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205850 7,67 

06/10/2022 AOC:132832318 Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia 

F/2022/1869 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205851 15,34 

06/10/2022 AOC:132833112 Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia 

F/2022/1870 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205852 30,69 

06/10/2022 
AOC:132833176 Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / 
Revi 

F/2022/1871 A59932442 LOSTEC SA 20220100056941 206,55 

06/10/2022 
AOC:132835230 Fabricació de sèrie de 4 provetes cúbiques de 15x15 cm amb determinació de consistència, curat, 
refrentat 



 
 

 
 

F/2022/1872 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205864 48,17 

06/10/2022 
AOC:132838816 Revisió anual extintor CO2-2 kgs / Revisió anual extintor AB-6 kgs / Cartell senyalització Extintor 
210*21 

F/2022/1873 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205865 153,08 

06/10/2022 
AOC:132838977 Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió anual extintor AB-6  kgs M / Revisió anual extintor CO2-2 
kgs / 

F/2022/1874 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205866 23,01 

06/10/2022 AOC:132839712 Revisió anual extintor AB-6 kgs / Revisió BIE-45 de 20 mts. / Revisió anual extintor  CO2-5 kgs 

F/2022/1875 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205867 397,52 

06/10/2022 
AOC:132840034 Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / Revisió anual extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / Revisió 
an 

F/2022/1876 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205868 7,67 

06/10/2022 AOC:132840214 Revisió anual extintor  AB-3 kgs 
 

F/2022/1877 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205869 843,25 

06/10/2022 
AOC:132840486 Manteniment ANUAL extinció cuina, extintor 9 litres espum. 40F / Retimbre d'indústria botelló CO2-
45 kgs / 

F/2022/1878 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 22200876 522,97 

06/10/2022 
AOC:132855226 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:223754  Data: 20-09-22 / PANOT / H.Camió Mercedes / H.Camió 
Mercedes Grua / N.Alb 

F/2022/1879 B60333150 CORRETJA S.L. 20220100007937 3.149,71 

06/10/2022 
AOC:132865959 TUB 400 EXT 347 INT PE COAR. SN-8 (6.25) ML. / PANOT 20X20X2.5 ESPECIAL MANLLEU 
GRIS / PAL-LETS GRAN / CAL 

F/2022/1880 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4049373751 274,59 

06/10/2022 AOC:132833881 DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L 
 

F/2022/1881 A58890682 DOUBLET IBERICA SA 110196 60,50 

06/10/2022 AOC:132881766 BANDERA C.E.E. 120X180 ECOFIX / GESTIO DE COMANDA, EMBALATGE I TRANSPORT 

F/2022/1882 Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA A 44213 23,89 

06/10/2022 AOC:132854181 T-CAT P programari - R.G.S. - 5C9945437A8C27D0AD318ED2E21F2C4B - ( Ordinaria) 

F/2022/1884 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22078572 68,20 

07/10/2022 
AOC:132943300 1,180 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 319443 ; Actual BN= 
320623 Ubicación: PÇA. 

F/2022/1886 7709XXXXX  43 1.495,42 

07/10/2022 
AOC:132990715 ALBARA 57/22 FESTA MAJAOR VILALLEONS / ALBARA 58/22 CANTADA VILALLEONS / 
ALBARA 59/22 PATULEIA / ALBARA 60 

F/2022/1887 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A723100 68,37 

07/10/2022 AOC:132944154 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2022/1892 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300754791 448,45 

08/10/2022 
AOC:133004706 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA 
QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 

F/2022/1894 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4049387134 131,48 

10/10/2022 AOC:133059716 ZAPATO CARACAS AZUL S1P 43  / GAFAS PROTECCION ELECTRA TRANSPARENT 

F/2022/1895 3395XXXXX -TELSTAR ELECTRONICA- 033347 19,63 

11/10/2022 
AOC:133125054 Albarà 127083  -  data 13/09/2022 / CO2541     adaptador jack mascle - femella / CO201  adaptador 
jack fem 

F/2022/1897 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 410 1.737,78 

12/10/2022 
AOC:133192797 REF: CASAL AVIS- HORES TREBALL OPERARI- diemcres 5 Octubre- canviar bomba / BOMBA 
CIRCULADORA EC 50 MONOF 

F/2022/1898 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV220412 212,96 

12/10/2022 AOC:133174391 ESCAIRE GALV.3MM PLEGAT 
 

F/2022/1899 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 22021049 2.862,30 

13/10/2022 AOC:133306008 Gasoil Automoció 
  

F/2022/1900 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL A22 2205958 74,05 

13/10/2022 AOC:133314071 Manteniment ANUAL Extinció Automàtica Incendi 

F/2022/1901 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-287 85,53 

13/10/2022 
AOC:133304372 Carn picada de porc / Pit de pollastre / Bistec extra / Croquetes de pollastre / Formatge manxego 
ventero 

F/2022/1902 B63710636 DISSENY BARRACA S.L. 220241 1.360,04 

14/10/2022 
AOC:133043882 REPARACIÓ TANCA EXISTENT / PALO CUADRADO DE 90x90x1400mm AUTOCLAVE IV / FER 
FORAT PASSADOR Ø100 (veure 220 



 
 

 
 

F/2022/1903 7774XXXXX  2022-081 508,20 

14/10/2022 AOC:133255173 Neteja caldera industrial i xemeneia corresponent 

F/2022/1904 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 2177 101,16 

14/10/2022 AOC:133421894 LWT407BK / LWT407CY / LWT407MA / LWT407YE 

F/2022/1905 45832715V GERMAN BARTOLOMÉ 2022-20 991,69 

05/10/2022 150 LLIBRES "ACCIÓ SOCIAL" 
  

F/2022/1906 B63063929 AUSA GEL SL A/405 478,27 

05/10/2022 SUBMINISTRAMENT PEIX I CONGELATS LLAR D'INFANTS 

F/2022/1907 4060XXXXX  57 1.293,60 

06/10/2022 MENÚS CENTRE DE DIA, SETEMBRE 
 

F/2022/1908 B58253964 MTT-MAXIM A221.951 267,89 

07/10/2022 BULÓN ONDULADOR I TAPÓN RD/M 12 PER OBRA TANCA CAMP DE FUTBOL 

F/2022/1909 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 9,99 

07/10/2022 PILOTA PER ESPORT EN VALORS 
  

F/2022/1910 B62365077 PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA SL F-220141 724,50 

07/10/2022 ENTRADES WATER WOLK CAMP DE TREBALL 
 

F/2022/1911 3393XXXXX  22/104 1.097,74 

13/10/2022 CANVIAR VIDRES PORTES ENTRADA AJUNTAMENT 

F/2022/1912 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 10,51 

14/10/2022 TOVALLONS PEL CENTRE DE DIA 
  

F/2022/1913 B16880577 MATERIAL D'OFICINA VIC S.L. 347,00 

14/10/2022 3 CADIRES OFICINES AJUNTAMENT 
 

  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 10 LOT 1 OBRA DE REHABILITACIÓ DE 
L'EDIFICI DE L'ARCA DE NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vist que en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 18 de novembre 
de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra va adjudicar els dos 
lots del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de 
biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta a la Unió temporal d’empreses Manzano 
Arbúcies SL, Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL, amb els següents imports:  

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

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

 
Atès que en data 3 de desembre de 2021 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de 
l’obra que és de setze mesos.  
 
Vista la certificació núm. 10 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, presentada per l’empresa UTE Imar Manzano, amb la conformitat 
del director de l’obra i del director d’execució, i que és d’un import de 75.606,48 €, més 
15.877,36 € en concepte d’IVA .  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar la certificació núm. 10 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació 
de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de 
Vilatorta corresponent al lot 1, per un import de 75.606,48 €, més 15.877,36 € en 
concepte d’IVA.  
 
Segon.- Reconèixer les obligacions a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 04.3321.622.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
4.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA I RECECPCIÓ DE LA 1A FASE DE LA 
REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
En la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 
18 d’octubre de 2021 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
a la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements 
d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.01) i la contractació a l’empresa adjudicatària PROVEÏMENTS 
D’AIGUA S.A. de la reforma de l’enllumenat públic de Sant Julià de Vilatorta, per import 
de 388.551,90 €, IVA inclòs, a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.165.623.00, 
d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari 

import 

2021 

190.613,24 € 

2023 

197.938,66 € 

 
Vista la certificació única de la 1a fase del projecte de la reforma de l’enllumenat públic 
de Sant Julià de Vilatorta, presentada per l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A., 
amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 190.613,24 €, IVA inclòs. 
 
Vist el certificat final de subministrament i instal·lació de la 1a fase del projecte de 
reforma de l’enllumenat públic de Sant Julià de Vilatorta emès per la direcció facultativa 
en data 4 d’octubre, i signat per part de l’empresa adjudicatària. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 i única de la 1a fase de la reforma de l’enllumenat 
públic de Sant Julià de Vilatorta i, conseqüentment, aprovar la liquidació de 190.613,24 
€,IVA inclòs. 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.165.623.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022. 
 
Tercer.- Notificar al contractista PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A. aquest acord fent-li notar 
que d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars de 



 
 

 
 

l’Acord Marc, el termini de garantia s’estableix en un any sense perjudici que les 
llumeneres lliurades en aquests sublots 2.2 tindran una garantia tècnica de deu anys 
que s`haurà d’aportar pel subministradors en els corresponents lliuraments en nom del 
fabricant. Tal com s’estableix en l’article 298 del TRLCSP, durant el termini de com a 
mínim deu anys de garantia tècnica dels béns subministrats i un any en les obres 
d’instal·lació l’òrgan de contractació, quan s’acrediti l’existència de vicis o defectes en 
els articles lliurats o les obres realitzades, podrà reclamar al contractista la reposició 
d’aquells que resultin inadequats o bé la seva reparació, si això fos suficient. En el 
supòsit que, mitjançant la reposició o reparació dels subministraments, l’òrgan de 
contractació estimés que això no és suficient, els béns subministrats es podran refusar 
quedant l’entitat local destinatària exempta del seu pagament o bé, quan s’escaigui, 
optar per recuperar el preu satisfet. 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 135-22 
 
     
Expedient núm.:  135/22 
 
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 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 3 d’octubre de 2022, 
amb ID Registre E2022003731 i el dia 5 d’octubre de 2022 ID Registre 
E2022003771 per la qual s’aporta documentació a requeriment de l’Ajuntament. 

- 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. 
Manca el document de designació del tècnic que es responsabilitzarà de l’obra. 
La llicència s’atorga condicionada a presentar el document de designació de 
tècnic responsable abans de l’inici de l’obra. 

- 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 5.157,38 € 
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 4,00 kW, es correspon una bonificació del 95%. 
 

o Base imposable :  5.157,38 € 

o Quota:  5.157,38 € x  3,50 % =  179,80 € 
Quota, aplicant el 95% de bonificació: 8,99 € 

 
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 5.157,38  € ) = 40,15 € 

 

TOTAL: (Impost)  8,99 € + (Taxa)  40,15 € = 49,14 Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 151-22 
 
     
Expedient núm.:  151/22 
Objecte: substitució de plat de dutxa, lavabo i inodor per fer-lo adaptat  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
substitució de plat de dutxa, lavabo i inodor per fer-lo adaptat.  
 
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 substitució de plat de dutxa, lavabo i inodor per fer-lo 
adaptat. 
 
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: 
 

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

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

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

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

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

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

 
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 1.506,20 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.506,20 € 
o Quota:  1.506,20 € x 3,50 % = 52,72 € 



 
 

 
 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 2 diu: Es 
concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost a favor  de les construccions, instal·lacions o 

obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat a les persones discapacitades. 
Es considerarà que tenen la condició de discapacitats aquelles persones que acreditin un grau de 

discapacitat igual o superior al 33% mitjançant la presentació del certificat de reconeixement legal d’aquesta 
discapacitat. 

 
Aplicant la bonificació del 90%, la quota queda de 5,27 €. 

 
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 1.506,20 € ) =  36,50 € 

 

TOTAL: (Impost)  5,27 € + (Taxa)  36,50 €  = 41,77 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 152-22 
 
     
Expedient núm.:  152/22 
Objecte: refer el ramal de connexió de clavegueram a la xarxa municipal  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en refer 
el ramal de connexió de clavegueram a la xarxa municipal.  
 
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 refer el ramal de connexió de clavegueram a la xarxa municipal. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- El ramal de desaigua particular comença al límit de parcel·la i acaba a la 
connexió a la xarxa general de clavegueram. I correspon a la finca a la que dóna 
servei la seva correcta connexió d’acord amb la normativa/ prescripcions 
municipal i el seu manteniment. 

- 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. 

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

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

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

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



 
 

 
 

el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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

 
 

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

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

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

 



 
 

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 400,00 € 
que es considera adequat. 

 
o Base imposable :  400,00 € 
o Quota:  400,00 € x  3,50 % =  14,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de 400,00 € ) =  35,40 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  14,00 € + (Taxa)  35,40 €  = 49,40 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA PARCEL·LACIÓ AVINGUDA DE PUIG I CUNYER CANTONADA 
RAMON LLILL (TRAM EN PROJECTE) 
 
Punt que queda a sobre la taula 
 
9.0.- LLICENCIA DIVISIÓ PROPIETAT HORITZONTAL CR. PUIG-L'AGULLA, 8 
 
     
Vista la sol·licitud presentada en representació de Reformes i Noves Construccions Erra 
SLU, en data 13 de juny de 2022, registrada d’entrada amb el núm. E2022002216, 
sol·licitant una llicència urbanística per a la constitució d’un règim de divisió en propietat 
horitzontal. 
 
Vist l’informe favorable de data 17 d’octubre de 2022, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació:  
 
“La finca situada al carrer Puig-l’agulla núm. 8 de Sant Julià de Vilatorta està ocupada 
per un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de planta i dues plantes pis. Disposa de 4 
habitatges i aparcament. La referència cadastral és la 4016417DG4441N0001UJ. Es 
tracta d’una entitat en regim de propietat única. 
 



 
 

 
 

Segons la documentació que figura en la còpia de la nota simple informativa, que 
s’acompanya a la instancia presentada, la informació registral té les següents dades 
registrals: 

Registre de la Propietat núm. 3 de Vic  
Finca 650 de Sant Julià de Vilatorta,  
Tom 1963,  
Llibre 40 
Foli 185,  

 
La descripció segons hi consta, és la següent:  

 
 “Urbana. Porción de terreno sita en el municipio de Sant Julià de Vilatorta, de superfície 
total quinientos cuarenta y cinco metros y veinte decímetros cuadrados, de los que 
cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados, corresponden al solar propiamente 
dicho, y el resto de cincuenta metros y veinte decímetros cuadrados, es la faja de terreno 
a ceder para vía pública comprendida entre alineación de fachada y el eje de la calle de 
Puiglagulla, donde tiene señalado el múnero ocho, en longitud de doce metros y 
cincuenta y cinco centímetros. Linda: al norte, con huerto posterior a la casa del señor 
Vilarrasa, de la calle de Núria; al este, en longitud de cuarenta metros y sesenta y siete 
centímetros, con el eje de la calle Puiglagulla, prolongación de la calle del Centre; y al 
Oeste, en longitud de cuarenta y seis metros y cincuenta centímetros, o sea cuarenta y 
dos metros y cincuenta centimetros, más cuatro metors, con casa de los hermanos 
Rodríguez y con el resta de la finca de que procede.” 
 
Dades registrals: La finca està inscrita al Registre de la Propietat de Vic num 3, al tom 
1963, llibre 40, foli 185, finca núm. 650 de Sant Julià de Vilatorta, inscripció 6ª. 
 
La referència cadastral és: 4016417DG4441N0001UJ 

 
El projecte de divisió en Règim de Propietat Horitzontal proposa 9 entitats registrals 
independents: 

 
Entitat 1: (P-1) Plaça d’aparcament en planta baixa, enfront el c/ Puig-l’agulla nº8, per 
on té l'accés, amb una superfície útil de 24,78 m² + 0,74 m². 

 

Entitat 2: (P-2) Plaça d’aparcament en planta baixa, enfront el c/ Puig-l’agulla nº8, per 
on té l'accés, amb una superfície útil de 15,71 m². 
 

Entitat 3: (P-3) Plaça d’aparcament en planta baixa, enfront el c/ Puig-l’agulla nº8, per 
on té l'accés, amb una superfície útil de 15,34 m². 
 

Entitat 4: (P-4) Plaça d’aparcament en planta baixa, enfront el c/ Puig-l’agulla nº8, per 
on té l'accés, amb una superfície útil de 24,40 m² + 0,74 m². 

 

Entitat 5: (P-5) Plaça d’aparcament en planta baixa, enfront el c/ Puig-l’agulla nº8, per 
on té l'accés, amb una superfície útil de 37,66 m² 

 
Entitat 6: (1er-1a) -Habitatge de planta primera porta 1a de superfície construïda 105,49 
m² i una superfície útil de 82,92 m2. Aquesta entitat té annexat un jardí d’ús exclusiu en 
planta baixa de 96,38 m2. 
 



 
 

 
 

Entitat 7: (1er-2a) -Habitatge de planta primera porta 2a de superfície construïda 103,91 
m² i una superfície útil de 81,10 m2. Aquesta entitat té annexat un jardí d’ús exclusiu en 
planta baixa de 77,26 m2 i un cobert preexistent al final del jardí de 34,20 m2. 
 
Entitat 8: (2on-1a) -Habitatge de planta segona porta 1a de superfície construïda 161,01 
m²; corresponent a 107,49 m2 de planta segona i 53,52 m2 de planta sota coberta, i una 
superfície útil de 127,55 m2, dels quals, 83,89 m2 són de planta segona i 43,66 m2 a 
planta sota-coberta. 
 
Entitat 9: (2on-2a) -Habitatge de planta segona porta 2a de superfície construïda 158,45 
m², corresponent a 105,91 m2 de planta segona i 52,54 m2 de planta sota coberta, i una 
superfície útil de 124,78 m2, dels quals, 82,05 m2 són de planta segona i 42,73 m2 a 
planta sota-coberta. 
 
S’adjunta junt amb la sol·licitud, un plànol indicatiu de les superfícies i situació de les 
noves entitats que es vol dividir horitzontalment, i la nota simple registral. 

 

 
  



 
 

 
 

El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat 
per la constitució d’un règim de propietat horitzontal, emet el següent informe: 
 

1- La parcel·la objecte de divisió horitzontal està situada en sòl urbà, qualificada de 
Zona E; illes de pati interior, segons la normativa urbanística del Text refós del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta, definitivament 
aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 de febrer de 2011. 
L’article 102 de la normativa urbanística del text refós del POUM regula, entre 
d’altres, les condicions d’ús dels edificis en zona E: s’admet ús residencial en 
totes les seves modalitats. S’admet habitatge en planta baixa.  
S’haurà de preveure, en edificacions que es construeixin de nou en aqueta zona, 
dintre dels límits de la propietat, espais per a estacionament, en una superfície 
no inferior a 15 m2 per cada habitatge del projecte. 
L’article 47 del POUM, 2.7.Superfície mínima d’habitatges: La superfície mínima 
construïda de qualsevol habitatge de venda lliure no serà inferior a 65,00 m2 i la 
corresponent superfície útil mínima serà de 55,50 m2. 

 
2- El present expedient de constitució d’un règim de propietat horitzontal s’ajusta al 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística, Secció 3 Increment del nombre d’habitatges, 
establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, 
dels articles 30 al 32. 
 

3- S’adjunta la proforma de la divisió horitzontal presentada pel sol·licitant on es 
descriuen les entitats inicials i finals. 

 
Atès que la proposta de constitució d’un règim de propietat horitzontal de l’edifici del 
carrer Puig-l’agulla 8 s’ajusta a la normativa del planejament vigent, s’informa 
FAVORABLEMENT proposta de divisió horitzontal presentada.” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Atorgar a Reformes i Noves Construccions Erra SLU, la llicència urbanística per 
a la constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal de la finca registral núm. 
650 inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Vic, al tom 1963, llibre 40, foli 185, 
segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i plànols degudament 
diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 80,00 €, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
10.0.- SEGUIMENT DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS D'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. 
 
 
11.0.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
 
S’autoritzen les sol·licituds amb registre: 
3747-3849-3873-3896-3897-3898-3917-3919 
 
 
12.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
S’informa als regidors i regidores de les queixes i suggeriments rebuts des de la darrera 
sessió i que es tramitaran per la corresponent 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, 


