
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000014  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 13 de juliol de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 18:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martínez Costa, secretària-interventora de l’Ajuntament 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 17-20 
4.- LLICENCIA OBRES 68-20 
5.- LLICENCIA OBRES 86-20 
6.- LLICENCIA DIVISIÓ PROP. HORITZONTAL AV. MONTSERRAT 56 
7.- APROVACIÓ DE LES ÚLTIMES CERTIFICACIONS D'OBRA, APROVACIO DE LA 
LIQUIDACIO FINAL I RECEPCIO DE LES OBRES DEL CONTRACTE D'OBRES DE 
RESTAURACIO DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL PARC DE LES SET FONTS 
8.- SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONA AMB DISCAPACITAT 
9.- AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIO PROVISIONAL DEL PUOSC 2020-2024 
10.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 29 de juny de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 



 
 

 
 

2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
 
La següent relació de despeses 14/2020 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 necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
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/2020/1097 B66269689 REPARACIONS VIC SL 2000915 97,76 

30/06/2020 AOC:84135057 Junta platina per brida 1 / Hores treball / Esprai netejador 500ml 19/06/2020 

  F/2020/1098 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300264856 308,77 

01/07/2020 AOC:84210252 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. 
MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA Q 01/07/2020 

  F/2020/1100 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 

 
403,97 

01/07/2020 AOC:84215675 Fer i col.locar sobre i pota per taula a despatx pavelló,desmuntar taula actual 
/ Sobre de melamina de 278 01/07/2020 

  F/2020/1101 A08001182 SECE SA. 

 
713 72013119 2.296,35 

01/07/2020 AOC:84217890 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 30/06/2020 

  F/2020/1102 339XXXXXK ELISABET CASANY BOU 150 433,18 

01/07/2020 AOC:84218392 Bosses 100% cotó orgàniques, personalitzades. (llar d'infants) 01/07/2020 

  F/2020/1103 B62970967 CATALONIA WATER SAFETY SL 2020 20006 6.022,17 

01/07/2020 AOC:84222017 Serveis de Socorrisme Piscina 01/07/2020 

  F/2020/1104 B63322408 ERRA TECNI-RAM SL 01/0001385 91,96 

01/07/2020 AOC:84094037 ALFOMBRA DESINFECCIÓ 85x60x3 25/06/2020 

  F/2020/1105 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 200004762 125,28 

01/07/2020 AOC:84246541 DISPENSADOR AGUA AQUA NOVA IRI. / CADENA PLASTICO BOBINA 
KONING 8.0 mm/25 m / LLAVE ESTRIADA NORMAL / T.NYL 30/06/2020 

  F/2020/1106 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2000995 3,97 

01/07/2020 AOC:84260890 COPIA CLAU SERRETA / COPIA CLAU SERRETA 30/06/2020 

  F/2020/1108 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 703-A 1.150,08 

01/07/2020 AOC:84239291 Edifici Ajuntament, treball neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1109 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 704-A 104,75 

01/07/2020 AOC:84239717 Saló Catalunya, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1110 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 705-A 180,99 

01/07/2020 AOC:84240049 Ca l´Anglada, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1111 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 706-A 1.968,42 

01/07/2020 AOC:84240257 Pavello esportiu, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1112 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 707-A 60,42 

01/07/2020 AOC:84240460 Marquesines autobus, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1113 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 708-A 1.574,67 

01/07/2020 AOC:84240681 Llar d´Infants, treballs neteja juny 01/07/2020 

  



 
 

 
 

F/2020/1114 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 709-A 3.842,74 

01/07/2020 AOC:84240988 Escola pública, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1115 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 710-A 862,50 

01/07/2020 AOC:84241214 Consultori mèdic, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1116 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 711-A 431,12 

01/07/2020 AOC:84241931 Centre de dia, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1117 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 712-A 83,74 

01/07/2020 AOC:84242175 Aula de Cultura, treballs neteja juny 01/07/2020 

  F/2020/1118 G65739930 ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 2020-543 262,00 

01/07/2020 AOC:84241569 Quota 2020- Ens associat a l¿Associació de Municipis per la Independència 01/07/2020 

  F/2020/1120 A08001182 SECE SA. 

 
713 72013129 660,77 

02/07/2020 AOC:84296648 SUBSTITUCIÓ DE LA LLUMENERA TRENCADA F105 Al CARRER 
ALTARRIBA. / Llumenera JNR-V-CC de 70W VSAP / Làmpada V 30/06/2020 

  F/2020/1121 A08001182 SECE SA. 

 
713 72013130 695,19 

02/07/2020 AOC:84296647 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT F321 COL·LISIONAT AL CARRER 
BARCELONA. / Columna troncoconica de 4 metres galvanitza 30/06/2020 

  F/2020/1122 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 335 626,80 

02/07/2020 AOC:84305375 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent als 
dies 1 i 2/06.  ) 30/06/2020 

  F/2020/1123 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044399576 280,53 

02/07/2020 AOC:84293117 GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T8  / GUANTES TIGERFLEX PLUS T8 29/06/2020 

  F/2020/1124 393XXXXXR M. TERESA GUZMAN ALVAREZ 20-0152 907,50 

02/07/2020 AOC:84229073 Document de Text Refós de la Modifiació Puntual nº5 del POUM de Sant 
Julià de Vilatorta. Esmenes i Aclarime 01/07/2020 

  F/2020/1125 774XXXXXT MONTSERRAT CODINACH CASARAMONA A/271 1.052,87 

02/07/2020 AOC:84315062 Lavanda Angustifolia C.2L / Photinia Red Robin C.7L / Nerium Oleander 
C.10L 30/06/2020 

  F/2020/1126 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 15918 173,01 

02/07/2020 AOC:84307162 WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS / TECLAT + RATOLI 
INAL.LAMBRIC TRUST 02/07/2020 

  F/2020/1127 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 948938 58,01 

02/07/2020 AOC:84358448 REF.:TPV29 / N.Albara:3606866  Data: 26-06-20 / PASTES DE FULL 
CROSSANDRA 30/06/2020 

  F/2020/1128 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2020-A/625. 394,75 

02/07/2020 AOC:84344924 alb 1589  11-06-20 / Pal int 1mt verd / Placa 1 forat verd / Placa 3 forat verd / 
tela s torsió 0,8mt verda 30/06/2020 

  F/2020/1131 A59202846 TRIPOSONA S.A. 

 
FV 2006-0555 176,66 

03/07/2020 AOC:84371218 SAC.SAL PISICNA I SPA 25 KG 30/06/2020 

  F/2020/1132 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 
26924 5,89 

03/07/2020 AOC:84411230 1501198072|COLLARIN SIMPLE POLIETILENO 75X1/2 4TORNILLOS 
JIMTEN 30/06/2020 

  F/2020/1133 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202003361 115,14 

03/07/2020 AOC:84406772 RODA ARSA GOMA GRIS D 50MM 30KG / BROCA WIDIA PROF  REF 
1886 / BROCA WIDIA PROF  REF 1886 / FEMELLA INOX DI 30/06/2020 

  F/2020/1134 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF20004156 632,56 

03/07/2020 AOC:84422279 ACV20002042 EUROMAIL BTE ANTIOX BLANCO 750 LT / ACV20002042 
REC MINI VELOURS 10 CM / ACV20002042 REC MINI V 30/06/2020 

  F/2020/1135 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 36984 31,58 

03/07/2020 AOC:84412720 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 30/06/2020 

  F/2020/1137 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0003638 212,19 

04/07/2020 AOC:84445376 ACID CLORHIDRIC 32%  23 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / GARRAFA 
25/20 LTS B/S 30/06/2020 

  F/2020/1138 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 200306 376,29 

06/07/2020 AOC:84506709 IntervenciO del nostre servei tEcnic segons detall: 30/06/2020 

  F/2020/1139 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL COM 201521 273,67 

06/07/2020 AOC:84507770 Surera donut a/corda i mosquetO (25 mts)  **5 metres extrems: verds **15 
metres centrals: groc-verd-groc ** 30/06/2020 

  F/2020/1140 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A515297 105,48 

06/07/2020 AOC:84503343 ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6 / PAPEL HIGIENICO 2C 
STRONG 18M. P-108 03/07/2020 

  



 
 

 
 

F/2020/1142 339XXXXXJ TONI ORTIZ JURADO 948 871,20 

07/07/2020 AOC:84530642 Mural participatiu camp Tortí, celebrat els dies 30 de juny i 1 de juliol del 
2020 06/07/2020 

  F/2020/1143 B65206138 ZONA SOL SL 

 
ZS-20-172 121,00 

07/07/2020 AOC:84534255 TREBALLS REALITZATS EL 26/05/20 / CANVI HIVERN-ESTIU AL CASAL 
D'AVIS, CENTRE DE DIA I AJUNTAMENT / HORES OP 30/06/2020 

  F/2020/1145 B60333150 CORRETJA S.L. 

 
20200100004642 742,02 

07/07/2020 AOC:84596158 TOTXANA AYMERICH / GRES ORGAZ 31,4X31,4 / GRES ORGAZ 
31,4X31,4 / KERAKOLL H-40 NO LIMITS GRIS S/C 25KG / PO 30/06/2020 

  F/2020/1146 339XXXXXM JOSEP MANEL CAÑETE ARIZA 007/2020 726,00 

07/07/2020 AOC:84421750 Dinamica de cohesió i convivència Camp Tortí 03/07/2020 

  F/2020/1147 B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 3 94,38 

07/07/2020 AOC:84565231 Desplaçament / Servei Tècnic, INSTAL.LACIÓ PLANTILLA ABONAMENTS 
AL PORTÀTIL 03/07/2020 

  F/2020/1148 B62800024 VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXT. SL.L. 09618 42,35 

07/07/2020 AOC:84570842 TBGEN150X100 - TBGEN150X100 Bandera poliester de 117.gr. Bandera 
exterior de Sant Julià de Vilatorta. Segon 07/07/2020 

  F/2020/1149 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-035598 346,69 

07/07/2020 AOC:84576843 Servei Teleassistencia Juny 2020 ( Servei Teleassistencia Juny 2020 ) 30/06/2020 

  F/2020/1150 G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA 
FIJA APS 000024358 330,25 

07/07/2020 AOC:84566506 Prima AUTOMOVILES 0020-006646841 Matrícula E8421BCJ Cobertura 
desde 07-07-2020 hasta 07-07-2021. / Consorci 07/07/2020 

  F/2020/1151 G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA 
FIJA APS 000024362 370,71 

07/07/2020 AOC:84566508 Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005080443 Cobertura desde 07-07-2020 
hasta 07-07-2021. / Fondo Mut. R.CIVIL GENE 07/07/2020 

  F/2020/1153 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044434972 524,99 

08/07/2020 AOC:84625193 PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V  / HILO SELLADOR ADHESIVO  / 
ASFALTO-EN-FRIO-25KG  / SPRAY-PARA-MARCAR-AMA 03/07/2020 

  F/2020/1154 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 201334 119,90 

08/07/2020 AOC:84625719 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor de 20m3 30/06/2020 

  F/2020/1155 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200214 196,50 

08/07/2020 AOC:84634039 Carnets piscina (Adhesius) 08/07/2020 

  F/2020/1156 B62530480 CARLES MIRO SL A 2020/A/20096 39,69 

08/07/2020 AOC:84661567 Part PANCARTES GRADUACIÓ 4t. ESO INSTITUT LES MARGUES 08/07/2020 

  F/2020/1157 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 20049393 15,46 

08/07/2020 AOC:84672170 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 
285364 ; Actual BN= 286649 Ubicación: PÇA. M 08/07/2020 

  F/2020/1158 A58281262 M. BOADA SA 

 
Q 34490 2.117,50 

08/07/2020 AOC:84639497 QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES, R.ANUAL I 
DISPO. ASSITÈNCIA IMMEDIATA DE JULIOL A DESEM ( C.E.I. 01/07/2020 

  F/2020/1159 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 1211 577,99 

08/07/2020 AOC:84641998 LLANTERNA UC30  1000 LÚMENS, 4POSICIONS + "ESTROBO", 
SUBMERGIBLE 2m. INCLOU PILA   RECARREGABLE ARB-L2 3.7 30/06/2020 

  F/2020/1160 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A515457 124,36 

08/07/2020 AOC:84643519 ANTICAL-SIST PLUS 1L. / AB1099 NEUTRO 5 KG. 06/07/2020 

  F/2020/1161 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF0000535 135,31 

08/07/2020 AOC:84662318 0007 CHD- S/PLOMO 95 / CUPON MI BP 30/06/2020 

  F/2020/1164 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044442055 622,11 

09/07/2020 AOC:84686627 CINTA ENMASCARAR 50X50 80GRADOS  / FILOBRUSH-3MM-200M-
SQUARE  / ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS 5LITRO  / 06/07/2020 

  F/2020/1165 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0107329 18,02 

09/07/2020 AOC:84711700 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de 
Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone - 01/07/2020 

  F/2020/1166 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL 

 
286,00 

09/07/2020 AOC:84716232 REGAL MENU ALBEREDA, COL.LABORACIÓ CAMP TORTÍ 09/07/2020 

  F/2020/1170 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2000785 1.121,91 

10/07/2020 AOC:84766696 Hores ( Asistència tècnica informàtica juny ) 30/06/2020 

  F/2020/1172 B66560079 NETYA PROP SL 

 
B B-06547/20 132,13 



 
 

 
 

10/07/2020 AOC:84773712 CONPACK DESINFECTANTE PLUS G/4L, piscines 02/07/2020 

  F/2020/1173 339XXXXXK ELISABET CASANY BOU 156 807,17 

10/07/2020 AOC:84785573 Samarreta tècnica camp tortí / Bidó d'alumini camp tortí 10/07/2020 

  F/2020/1174 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200215 2.959,60 

10/07/2020 AOC:84773377 Revista Vilatorta 87, festa major 10/07/2020 

  F/2020/1175 339XXXXXG MARC PUJOL SURIÑACH -TELSTAR ELECTRONICA- 029989 23,57 

11/07/2020 AOC:84813198 - ALB. 116777 - 03/06/20 / CO 0999 15 / - - ref. salo Catalunya // 30/06/2020 

  F/2020/1176 B66676461 LA COCA DE FOLGUEROLES SL 18900719 40,14 

06/07/2020 COCA DE SUCRE PEL CAMP TORTÍ 03/07/2020 

  F/2020/1177 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2004002814 6,45 

06/07/2020 MATERIAL PER L'ESCPÑA 30/06/2020 

  F/2020/1178 B43687276 PRODUCTES DE LA TERRA - AVELLANA DIGITAL SL 18347 88,95 

07/07/2020 SENYERA PER BALCÓ AJUNTAMENT I ESTELADA GRAN 02/07/2020 

  F/2020/1180 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL PNR001N0212602 33,37 

07/07/2020 SUBMINISTRAMENT LLUM CASA LA MESTRA DE VILALLEONS 19/06/2020 

  F/2020/1181 A46103834 MERCADONA S.A. 

 
18,00 

08/07/2020 COLORANTS PER ALIMENTACIÓ 07/07/2020 

  F/2020/1182 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO A191855/2020 134,45 

30/06/2020 MEDICAMENT PER FARMACIOLES CAMP TORTÍ 11/06/2020 

  F/2020/1185 387XXXXXG SILVIA JUSTICIA MASSANA 7 41,60 

13/07/2020 RENTAR ROBA VIGILANT 18/06/2020 

  F/2020/1186 772XXXXXL AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 15942 535,70 

13/07/2020 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DISPENSARI, JUNY 23/06/2020 

  F/2020/1187 772XXXXXT MARIA AGUILAR ROSA 1 70,45 

13/07/2020 SOPARS DIA DE REIS 18/06/2020 

  F/2020/1188 772XXXXXT MARIA AGUILAR ROSA 1-1 301,30 

13/07/2020 ENTREPANS DIA DE LA DONA 18/06/2020 

  F/2020/1189 772XXXXXT MARIA AGUILAR ROSA 3 2.979,00 

13/07/2020 PART DINARS CAMP TORTÍ 13/07/2020 

  F/2020/1190 772XXXXXT MARIA AGUILAR ROSA 4 2.700,00 

13/07/2020 RESTA DINARS CAMP TORTÍ 13/07/2020 

  F/2020/1191 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 

 
19,95 

03/07/2020 PILOTES PEL CAMP TORTÍ 29/06/2020 

  F/2020/1192 339XXXXXK JOSEP CURÓS ANDREU 2002 296,63 

05/07/2020 LLONGANISSA I FUET PER LOTS PETANCA NADAL 10/01/2020 

  F/2020/1193 339XXXXXK JOSEP CURÓS ANDREU 2001 197,68 

05/07/2020 LLONGANISSA I CUNYA FORMATGE PER LOTS DE NADAL 10/01/2020 

  F/2020/1194 339XXXXXK JOSEP CURÓS ANDREU 2014 150,00 

03/07/2020 VAL CARNESTOLTES 2020 26/06/2020 

  F/2020/1195 B62104203 INOXVIC TALLER S.L. A-285 771,29 

06/07/2020 PRESTATGES INOX PER CUINA PISCINES I ESCAL INOX PER PISCINA PETITA 30/06/2020 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 17-20 
 
Expedient núm.:  17/20  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  
 
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’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
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 24 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 23 de juny de 
2020, amb ID Registre E2020002175 per la qual s’aporta documentació 
complementària 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. 

- En relació al compliment dels paràmetres urbanístics, els redactors de projecte 
Ramon Colomer Oferil i Jordi Martín Castany, detallen el compliment de tots els 
paràmetres de la Zona J4 en el punt MD 2.2. de Justificació dl compliment de la 
normativa urbanística. 

- Caldrà justificar el D 141/2012, de 30 d’octubre de 2012, pel qual es regulen les 
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, 
apartat 3 Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges, 3.4 Accessibilitat, 
segons el qual els habitatges han de ser com a mínim practicables. Manca 
justificar gràficament la cambra higiènica practicable i l’amplada de les portes 
dels espais practicables. 

- En relació a la planta baixa, l’article 47 Definició de paràmetres reguladors de la 
normativa del POUM, punt 4.4 planta baixa: en edificis de nova construcció 
tindrà una alçada mínima de 2,80m si es destina a habitatge. No es justifica. 
Per situar la cota del paviment de planta baixa en el cas d’ordenació aïllada, el 
paviment ha de quedar situat a un metre com a màxim per damunt de la cota 
de la rasant del vial o de l’espai públic que faci front la parcel·la. La parcel·la té 
front de façana a 2 carrers i presenta un desnivell acumulat de 4,66 m segon el 
topogràfic adjunt. L’aplicació de la cota de planta baixa es considera adequada 
per ajustar-se a 1m com a màxim respecte la rasant el vial en el punt d’accés a 
la parcel·la, que coincideix amb el nivell natural de les terres segons el qual es 
justifica l’ARM. 

- En relació a l’alçària reguladora màxima, fixada a 7,50m (Pb i P1), es dóna 
compliment a l’article 47 Definició de paràmetres reguladors de la normativa del 
POUM, punt 4.13. d) en ordenació aïllada: l’amidament de l’alçària reguladora 
es farà comptant el nivell natural de les terres, abans de qualsevol modificació, 
en qualsevol punt del terreny en contacte amb l’edificació fins a l’alçada de 
l’arrencament del pla de coberta. Per tant, el projecte haurà d’acompanyar, en 
aquesta ordenació, un plànol topogràfic de l’estat inicial de la parcel·la i les 
preexistències i un plànol amb diferents perfils del sòl que marquin l’estat inicial 
i final de la parcel·la. S’aporta i es justifica. 

- En relació a la piscina, es dóna compliment a la Modificació puntual número 5 
del POUM de Sant Julià de Vilatorta, d’esmenes i aclariments de la normativa i 
de la documentació gràfica, que modifica la separacions al límit de parcel·la de 
les piscines, unificant en totes les zones el mateix criteri i fixant aquesta 
separació a 1m. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes 
d’anivellament del terreny i en cas que en sobresurtin, la seva superfície 
computarà als efectes d’ocupació de parcel·la i s’haurà de respectar els límits 
d’edificació de cada zona. La piscina es manté dins de les plataformes 
d’anivellament del terreny, per tant no computa a efectes d’ocupació. 



 
 

 
 

- Es dóna compliment a l’article 24 d’Adaptacions topogràfiques del terreny i a 
l’article 107.B, Zona J4, Condicions particulars, sobre murs de contenció i 
talussos. Els murs d’anivellació de terres als límits de la parcel·la no podran 
excedir en cap cas més de 1,50m per sobre la cota natural del terreny. Es dóna 
compliment a aquest punt; manca però definir els acabats d’aquests murs 
segons el mateix article. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

- 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. 

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

- 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. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 69,00 ml x 2 ml x 45 €/m2 = 
6.210,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
 

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 
276.350,03 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 357.927,08 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge : 83,30 m2 
Superfície construïda habitatge en p1 : 112,38 m2 
Superfície construïda habitatge en pb : 198,95 m2 

  83,30 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)=  51.279,48 € 
311,33 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 306.647,60 € 

    357.927,08 € 
 

o Base imposable :  357.927,08 € 
o Quota:  357.927,08 € x 3,00 % =  10.737,80 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 357.927,08 € ) = 387,93 € 
 

TOTAL: (Impost)  10.737,80 € + (Taxa) 387,93 € = 11.125,73 Euros 
 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 68-20 
 
Expedient núm.:  68/20 
Objecte: porta batent de 3000x190 i porta peatonal de 800x1750 i rebaix vorera  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en porta batent de 3000x190 i porta peatonal de 800x1750 
i rebaix vorera.  
 
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’interessat  
per a l’execució de les obres consistents en porta batent de 3000x190 i porta peatonal 
de 800x1750 i rebaix vorera. 
 
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 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. 

- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del 
POUM, tant pel que fa a la Zona J3 com a les genèriques.  
Article 107. Zona J3, tanques: 

Tancament obligatori d’obra massissa fins a 1m de la rasant del carrer, en 
línia de façana i des del nivell natural de les terres, en la resta de la parcel·la 
i vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80m.  
Per tant, l’altura de la porta del tancament de parcel·la podrà tenir una altura 
màxima de 1,80m de la rasant del carrer. No podrà mesurar 1,90m d’altura, 
com detalla la sol·licitud. 
 

També cal donar compliment a la modificació puntual num 5 que inclou una 
modificació sobre la regulació de les tanques. S’adjunta l’extret de la normativa 
referent a les tanques: 

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



 
 

 
 

 
- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 

d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

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

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

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

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

- Caldrà deixar com a mínim 1,00 m d’amplada de vorera sense afectació per la 
formació del gual, per permetre el pas de vianants. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.500,00 €. 
o Quota:   2.500,00 € x  3,00 % =  75,00 € 

 
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 = 30 € + (1/1000 de  2.500,00 € ) =  32,50 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  75,00 € + (Taxa)  32,50 € = 107,50 Euros 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 86-20 
 
Expedient núm.: 86/20 
Objecte: prospecció TRT  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en prospecció TRT.  
 
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’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en prospecció TRT. 
 
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 2 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. 

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.500,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  1.500,00 € 
o Quota:  1.500,00 € x  3,00 % =  45,00 € 

 
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 = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 €) =  31,50 € 

 
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 10,00 m2 x 2 dia 
= 20,98 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
TOTAL: (Impost)  45,00 € + (Taxa)  31,50 € + (Taxa ocupació) 20,98 €  = 97,48 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA DIVISIÓ PROP. HORITZONTAL AV. MONTSERRAT 56 
 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud presentada pel representant de la interessada, en data 19 de febrer 
de 2020, registrada d’entrada amb el núm. E2020000593, sol·licitant una llicència 
urbanística per a la constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal de la finca 
XXXXX de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable de data 9 de juliol de 2020, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
[...] 
 
Atès que la proposta de constitució d’un règim de propietat horitzontal 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 la interessada, la llicència urbanística per a la constitució d’un règim 
de divisió en propietat horitzontal de la finca XXXXXXXX, segons informe tècnic 
transcrit més amunt i la memòria i plànols degudament diligenciats. 
 
Segon. Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75 euros, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20 . 
 
Tercer. Notificar el present acord a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
     
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- APROVACIÓ DE LES ÚLTIMES CERTIFICACIONS D'OBRA, APROVACIO DE 
LA LIQUIDACIO FINAL I RECEPCIO DE LES OBRES DEL CONTRACTE D'OBRES 
DE RESTAURACIO DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL PARC DE LES SET 
FONTS 
 
Vista la certificació núm. 6 del lot 1 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Amblàs 2006 SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és 
d’un import de 15.496,71 € més 3.254,31 € en concepte d’IVA; i atenent que és l’última 
certificació d’obra a aprovar del contracte. 
 
Vista la certificació núm. 5 del lot 2 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Drim, SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és d’un 
import de 17.031,38 € més 3.576,59 € en concepte d’IVA; i atenent que és l’última 
certificació d’obra a aprovar del contracte. 
 
Vista l’acta de recepció de l’obra “Restauració del conjunt arquitectònic del Parc de les 
Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta” del lot 1, de data 10 de juliol de 2020 , signada 
per l’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall,  per la directora d’obra, Mireia 
Segalés, pel tècnic municipal i director executiu de l’obra, Jordi Torrents i pels 
representants d’Amblàs 2006 SL. 



 
 

 
 

 
Vista l’acta de recepció de l’obra “Restauració del conjunt arquitectònic del Parc de les 
Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, de data 10 de juliol de 2020 , signada per 
l’alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall, per la directora d’obra Mireia Segalés, 
pel tècnic municipal i director executiu de l’obra, Jordi Torrents i pels representants de 
Drim Medi Ambient SL. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), en el termini de tres mesos a partir de la recepció, 
els tècnics directors de l’obra hauran de procedir a la seva liquidació i en aquest sentit 
s’ha redactat la proposta de liquidació en el qual es posen de manifest els següents 
resultats: 
 
Lot 1: 

Import licitació: 144.079,49  €, IVA inclòs. 
Import adjudicació: 144.079,49 €, IVA inclòs. 
Import liquidació econòmica: 157.726,36 €, IVA inclòs. 

 
Lot 2: 

Import licitació: 44.225,68  €, IVA inclòs. 
Import adjudicació: 42.235,52 €, IVA inclòs. 
Import liquidació econòmica: 44.571,26 €, IVA inclòs. 

 
Vist que per acord del Ple de 29 de juny de 2020 es va aprovar el projecte modificat 
del Lot 1- execució de les obres de rehabilitació i adequació del parc, de l’aparcament i 
de l’edifici antic de l’escorxador del parc de les Set Fonts a Amblàs 2006 SL per un 
import de 119.073,96 més 25.005,53€ en concepte d’IVA; així com la modificació del 
projecte i del contracte del Lot 2 - execució dels treballs de jardineria del projecte 
paisatgístic del parc de les Set Fonts a Drim Medi Ambient SL per un import de 
34.905,39 més 7.330,13 € en concepte d’IVA. 
 
Atès que la competència per a l’aprovació de la certificació final i la liquidació 
econòmica del contracte recau a l’òrgan de contractació, es proposa el següent acord: 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació final i la liquidació econòmica de l’obra “Restauració del 
conjunt arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta per un import 
total (IVA inclòs) de 157.726,36 €, extingint el contracte amb Amblàs 2006 SL pel seu 
compliment. 
 
Segon.- Aprovar la certificació final i la liquidació econòmica de l’obra “Restauració del 
conjunt arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta per un import 
total (IVA inclòs) de 44.571,26 €, extingint el contracte amb Drim Medi Ambient SL pel 
seu compliment. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Amblàs 2006 SL i a l’empresa Drim 
Medi Ambient SL, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 



 
 

 
 

 
8.0.- SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
 Vista la sol·licitud i documentació presentada per l’interessat, referent a l’atorgament 
de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com a titular no 
conductor, i amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2020002315, en data 3 de juliol de 2020. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a l’interessat la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat, com a titular no conductor, amb les condicions establertes en la 
normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a l’interessat aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de 
recursos que li corresponen.     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIO PROVISIONAL DEL PUOSC 2020-2024 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va sol·licitar subvenció en el marc del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, tant per a la línia 
d’inversions com municipis petits, per a dur a terme el projecte Millora i adequació de 
les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Ramon Llull, 1a fase amb 
un pressupost total de 521.998,31 €. 
 



 
 

 
 

Vistes el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual es van aprovar les bases 
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis d Catalunya per al període 2020-
2024. 
 
Vista la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 publicada a l’eTauler de la 
Generalitat de Catalunya, la qual concedeix a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
un ajut de per un import de 63.595,47€ per a la línia d’inversió per al projecte Millora i 
adequació de les instal·lacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Ramon Llull, 
1a fase. 
 
Atès que les bases reguladores del programa estableixen en el seu apartat 9.6 que en 
el cas de minoració de l'import de la subvenció sol·licitat com a conseqüència d'una 
proposta de concessió de subvenció d'import inferior, l'ens local podrà reformular les 
actuacions objecte de subvenció, tot adaptant la memòria i el pressupost de despeses 
a l'import de subvenció previst en la proposta provisional de concessió, dins del termini 
de 10 dies hàbils a què es refereix la base 9.3. En tot cas, s'ha de garantir l'equilibri 
entre ingressos i despeses de l'actuació i aquesta ha de respectar l'objecte, les 
condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en 
relació amb l'operació. En cap cas pot comportar una modificació substancial de 
l'operació. 
 
Atès que el finançament atorgat provisionalment a la inversió projectada és 
manifestament insuficient per a executar-la amb el contingut plantejat, s’ha encarregat 
als autors del projecte un assessorament tècnic per determinar i prioritzar les fases en 
que es podria executar-lo mantenint que l’objecte sigui susceptible d’entrega al servei 
públic, i mantenint les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de 
valoració establerts en relació amb l’operació.  
 
Finalment, analitzades les propostes, s’ha considerat prioritari executar el projecte de 
millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i 
telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig Mossèn Cinto Verdaguer i el 
carrer del Pare Manyanet, amb un pressupost total de 242.083,70 €. El projecte 
contempla exactament els mateixos serveis però, en un tram del projecte inicial. 
 
Vist el projecte de millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica 
de baixa tensió i telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig Mossèn Cinto 
Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet, amb un pressupost total de 242.083,70 €. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reformular les actuacions del projecte Millora i adequació de les instal·lacions 
des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Ramon Llull per l’obra de “Millora i 
adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa tensió i 
telecomunicacions en el tram comprès entre el passeig Mossèn Cinto Verdaguer i el 
carrer del Pare Manyanet” amb un pressupost d’execució per contracte de 242.083,70 
€. 
 
Segon.- Formalitzar i comunicar mitjançant EACAT a la Generalitat de Catalunya la 
reformulació de les actuacions objecte de subvenció en el marc del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2020-2024, tant per a la línia d’inversions com 
municipis petits. 



 
 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
10.1. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE SEGURETAT SANITARIA DE LA FESTA 
MAJOR 2020 
 
Davant la crisi d’emergència sanitària causada pel COVID-19 i ateses les 
circumstàncies excepcionals en les que es durà a terme la Festa Major de Sant Julià 
de Vilatorta durant els dies 17-18 i 19 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta com a ens organitzador dels actes que es duran a terme ha volgut 
desenvolupar un protocol de seguretat sanitària. 
 
Així mateix i tenint en compte les indicacions de les autoritats de salut, l’Ajuntament ha 
optat per dur a terme una Festa Major amb un programa reduït en el qual totes les 
activitats es duran a terme a l’aire lliure i amb un seguit de mesures extraordinàries per 
a garantir la seguretat dels assistents. 
 
El protocol de seguretat sanitària es proposa com un instrument per garantir les 
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i 
afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta durant la celebració de la Festa Major de l’any 2020.  
 
Aquesta voluntat es recull en els següents objectius: 
 

- Aplicar durant la Festa Major les mesures de protecció i organitzatives adients 
per evitar el risc de contagi. 

- Promoure la conscienciació a la població en relació a la situació de crisi 
sanitària. 

- Promoure la música en directe, la cultura i, en general, la festa popular dins un 
context de seguretat sanitària i de necessitat de socialització de les persones. 

 
Vista la proposta de protocol de seguretat sanitària de la Festa Major 2020 de Sant 
Julià de Vilatorta elaborat per la Direcció de la Festa Major. 
 
Vista la normativa excepcional que determina les mesures de seguretat sanitàries 
exigides mentre perduri la crisi sanitària, en concret, el Decret 63/2020 de 18 de juny, 
de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici 
de l'etapa de la represa al territori de Catalunya; la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de 
juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir 
el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2; i la 
Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en 
l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19; 
així com tota aquella altra que pugui entrar en vigor mentre duri la Festa Major. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el protocol de seguretat sanitària de la Festa Major 2020 de Sant 
Julià de Vilatorta elaborat per la Direcció de la Festa Major. 



 
 

 
 

 
Segon.- Posar en coneixement del protocol i traslladar-los còpia del document a tots 
els grups de treball que en formen part. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
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, 


	IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
	ASSISTENTS
	ABSENTS

	ORDRE DEL DIA
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
	- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 23 de juny de 2020, amb ID Registre E2020002175 per la qual s’aporta documentació complementària 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.
	- En relació al compliment dels paràmetres urbanístics, els redactors de projecte Ramon Colomer Oferil i Jordi Martín Castany, detallen el compliment de tots els paràmetres de la Zona J4 en el punt MD 2.2. de Justificació dl compliment de la normativa...
	- Caldrà justificar el D 141/2012, de 30 d’octubre de 2012, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, apartat 3 Requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges, 3.4 Accessibilitat, segon...
	- En relació a la planta baixa, l’article 47 Definició de paràmetres reguladors de la normativa del POUM, punt 4.4 planta baixa: en edificis de nova construcció tindrà una alçada mínima de 2,80m si es destina a habitatge. No es justifica.
	Per situar la cota del paviment de planta baixa en el cas d’ordenació aïllada, el paviment ha de quedar situat a un metre com a màxim per damunt de la cota de la rasant del vial o de l’espai públic que faci front la parcel la. La parcel la té front de...
	- En relació a l’alçària reguladora màxima, fixada a 7,50m (Pb i P1), es dóna compliment a l’article 47 Definició de paràmetres reguladors de la normativa del POUM, punt 4.13. d) en ordenació aïllada: l’amidament de l’alçària reguladora es farà compta...
	- En relació a la piscina, es dóna compliment a la Modificació puntual número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta, d’esmenes i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica, que modifica la separacions al límit de parcel la de les piscine...
	- Es dóna compliment a l’article 24 d’Adaptacions topogràfiques del terreny i a l’article 107.B, Zona J4, Condicions particulars, sobre murs de contenció i talussos. Els murs d’anivellació de terres als límits de la parcel la no podran excedir en cap ...
	- Un cop acabades les obres caldrà sol licitar la llicència de primera ocupació en el termini màxim d’un mes.
	- 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.
	- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol licitar la llicència corresponent a l’ajuntament.
	- 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.
	Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de paviments de calçades i voreres, per un valor de: 69,00 ml x 2 ml x 45 €/m2 = 6.210,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes.
	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 pressup...
	Superfície construïda garatge : 83,30 m2
	Superfície construïda habitatge en p1 : 112,38 m2
	Superfície construïda habitatge en pb : 198,95 m2
	83,30 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)=  51.279,48 €
	311,33 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= U306.647,60 €
	357.927,08 €
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 357.927,08 € ) = 387,93 €
	- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
	- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció.
	- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del POUM, tant pel que fa a la Zona J3 com a les genèriques.
	Article 107. Zona J3, tanques:
	Tancament obligatori d’obra massissa fins a 1m de la rasant del carrer, en línia de façana i des del nivell natural de les terres, en la resta de la parcel la i vegetal o bé tanca metàl lica fins a 1,80m.
	Per tant, l’altura de la porta del tancament de parcel la podrà tenir una altura màxima de 1,80m de la rasant del carrer. No podrà mesurar 1,90m d’altura, com detalla la sol licitud.
	També cal donar compliment a la modificació puntual num 5 que inclou una modificació sobre la regulació de les tanques. S’adjunta l’extret de la normativa referent a les tanques:
	Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl lica no opaca fins a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 0,20 m de la part d’ob...
	L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o formigó vist sempre en
	consonància amb els materials de l’edifici principal. Es prohibeixen les parets sense arrebossar
	o les de blocs de ciment vist. S’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa
	amb una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m.
	No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les persones o als animals.
	- 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 ob...
	- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa constructora que executarà els treballs
	- El gual s’ha de fer seguint les mateixes directrius de la zona, tant per dimensions com per materials i acabats. Caldrà conservar els escocells i arbres corresponents; que en cas de quedar afectats pel gual es desplaçaran.
	- Caldrà deixar com a mínim 1,00 m d’amplada de vorera sense afectació per la formació del gual, per permetre el pas de vianants.
	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 pressup...
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.500,00 € ) =  32,50 €
	- 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 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 ob...
	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 pressup...
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 €) =  31,50 €
	Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 10,00 m2 x 2 dia = 20,98 €
	L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que s’adjunta.
	Vista la sol licitud presentada pel representant de la interessada, en data 19 de febrer de 2020, registrada d’entrada amb el núm. E2020000593, sol licitant una llicència urbanística per a la constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal ...
	Vist l’informe favorable de data 9 de juliol de 2020, emès pels serveis tècnics municipals, el qual es transcriu literalment a continuació:
	[...]
	Atès que la proposta de constitució d’un règim de propietat horitzontal s’ajusta a la normativa del planejament vigent, s’informa FAVORABLEMENT proposta de divisió horitzontal presentada.”
	Primer. Atorgar a la interessada, la llicència urbanística per a la constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal de la finca XXXXXXXX, segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i plànols degudament diligenciats.

