
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000021  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 16 de novembre de 2020 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:47 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 Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA OBRES 61-20 
4.- LLICÈNCIA OBRES 91-20 
5.- LLICÈNCIA OBRES 121-20 
6.- LLICENCIA OBRES 141-20 
7.- LLICENCIA OBRES 106-20 
8.- LLICENCIA OCUPACIO VIA PUBLICA CARRER PUIG-L'AGULLA 7-9 
9.- APROVACIO CERTIFICACIO 1 OBRA REFORMA DEL CARRER DE LA RAMBLETA I 
ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA BV-5201 
10.- RESOLUCIO DE LA CONVOCATORIA DE DOS AJUTS PER A L'ALLOTJAMENT EN 
UN ESPAI DE COWORKING 
11.- PROPOSTA DE TALA DE POLLANCREDA SITUADA AL PASSEIG DEL TORRENT 
12.- INFORME HISTORIC - JOAN MARIA D'OLIVERES I D'ESTANYOL, MARQUES DE 
LA QUADRA I BARO DE GUIA REIAL 
13.- 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 2 de novembre de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 21/2020 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/2020/1946 A08001182 SECE SA. 

 

713 72013204 2.296,35 

02/11/2020 
AOC:89997652 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

31/10/202
0 

  F/2020/1947 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044985918 20,93 

02/11/2020 AOC:89989320 AUTOARRANQUE-START-RAPID-300ML 
28/10/202
0 

  F/2020/1949 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A525843 258,46 

02/11/2020 AOC:90009026 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 
30/10/202
0 

  F/2020/1950 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 200008094 103,26 

03/11/2020 
AOC:90039873 TOPE RETENEDOR GIRATORIO  BEIGE C/D 78270Q / 
RUEDA RIFN260-20-75 PU IMPINCH / TESTER DE PILAS 5008 / 
CILIND 

31/10/202
0 

  F/2020/1951 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 2020/P/271 161,54 

03/11/2020 
AOC:90042348 TELEP - TELEPROGRAMACIO CENTRALETA / 
HORTEC - HORES TECNIC  / DESP - DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 

29/04/202
0 

  F/2020/1952 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 2020/P/433 68,37 

03/11/2020 
AOC:90042423 HORTEC - HORES TECNIC  / DESP - 
DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 

29/05/202
0 

  F/2020/1953 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL P 2020/P/698 643,72 

03/11/2020 
AOC:90042566 SIPT21P -  TELEFON IP YEALINK SIP T21P / 
SW1008HIPOE - SWUITCH  8 BOCAS POE GIGABYTE / INST - 
INSTAL·LACIO 

30/09/202
0 

  F/2020/1954 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 272 228,69 

03/11/2020 
AOC:90036060 REF:PAVELLO - MIRALL AMB TRASERA 60X80 
BLANC 

02/11/202
0 

  F/2020/1955 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092311131 82,60 

03/11/2020 
AOC:90039292 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / JUDIA PERONA 
NAC. 2X2.5  / SOPA DE PESCADORES 1X3  / DESPESES DE PORTS 
(V)(759 

31/10/202
0 

  F/2020/1957 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 956 569,65 

03/11/2020 
AOC:90109037 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES 
VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. / RESTES 
VEGETALS TN. / RES 

03/11/202
0 

  F/2020/1959 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 608 626,80 

03/11/2020 
AOC:90132358 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu 
vegetal corresponent els dies 5 i 6/10. ) 

31/10/202
0 

  F/2020/1960 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044990187 43,56 



 
 

 
 

03/11/2020 AOC:90073034 PILA RECARG.NIMH 1,2V MIGNON AA R6 
29/10/202
0 

  F/2020/1961 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044990186 108,42 

03/11/2020 AOC:90073036 BOTA-RANGER-3-S3-WR-T42 
29/10/202
0 

  F/2020/1962 339XXXXXXZ LAURA PADRISA NAVARRO 109 338,80 

03/11/2020 
AOC:90133363 Fase 02 / Banners XXSS facebook + instagram  - 
Disseny de banners xxss ¿Experimenta¿ 1080x1080 ppx (1 banne 

30/09/202
0 

  F/2020/1963 B08480774 SELEFLOR SL 

 

73646 227,54 

03/11/2020 AOC:90094937 VIOLA PENSAMENT T11 / CRISANTEM PAIS T17 
31/10/202
0 

  F/2020/1964 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 1050 300,69 

03/11/2020 AOC:90107134 FORMIGO ARMAT HA-25 / CARREGA INCOMPLERTA 
31/10/202
0 

  F/2020/1965 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL E20-0268 250,47 

03/11/2020 
AOC:90101680 PERTANY A LA LLAR D'INFANTS LA PATULEIA / 
PRESSUPOST ACCEPTAT NÚM.2000506 / RENTAPLATS / 
INSTAL·LAR DOSSIFI 

28/10/202
0 

  F/2020/1966 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 64780 42,35 

03/11/2020 
AOC:90137083 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua 
Mineral Natural 

31/10/202
0 

  F/2020/1967 B67164210 EIX PISCINES S.L. 

 

30,82 

03/11/2020 
AOC:90081738 BD Pool Clor Liquid bombona T20 blava ( Camp de 
futbol ) 

27/10/202
0 

  F/2020/1968 U67273987 
GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA 
UTE 

S 2020/S/1948 96,80 

03/11/2020 
AOC:90088299 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 
S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/15822  MANTENIMENT NEGRE 

31/10/202
0 

  F/2020/1969 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

49124 45,86 

04/11/2020 
AOC:90154328 5100010054|ABRAZADERA REFORZADA 2 M8/10 54 / 
5100010060|ABRAZADERA REFORZADA 2 M8/10 60  2 / 
1255097010|RED 

31/10/202
0 

  F/2020/1970 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 4522 56,12 

04/11/2020 
AOC:90209024 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 
KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET 
NATURAL L 

30/10/202
0 

  F/2020/1971 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210519217 589,19 

04/11/2020 AOC:90216284 Pilona HOSPITALET extraïble +base+clau / PORTS 
02/11/202
0 

  F/2020/1972 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-252 79,48 

04/11/2020 
AOC:90186997 ous mitja dotzena / bistec extra / cuixes pollastre / ossos 
espinada / mandonguilles grans o sopa / pernil 

04/11/202
0 

  F/2020/1973 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 2272 349,62 

04/11/2020 
AOC:90232086 POLO MODEL CAMISA M/LL. TEIXIT COOMAX 100% 
ALL SEASON . ABOTONAT, BUTXAQUES, VINIL 3M BLANC REFL. AL 
PIT I 

04/11/202
0 

  F/2020/1974 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2001250 304,44 

04/11/2020 AOC:90237570 Hores ( Asistència tècnica informàtica octubre  ) 
31/10/202
0 

  F/2020/1975 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2001251 304,56 

04/11/2020 AOC:90237596 Material ( 2 Antenes Ubiquiti Unifi  ) 
31/10/202
0 

  F/2020/1976 B60301496 SICAL 

 

001 200695 267,42 

05/11/2020 
AOC:90311982 LATERAL D600/950 C600 PLP 3 X 2 /AC 3.3 X 0.6 
NEUT / PORTES 2 - P 

30/10/202
0 

  F/2020/1977 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0006354 28,04 

06/11/2020 
AOC:90331858 SIPCAM CITROLINA OLI INSECTICIDA JED 500 ML / 
BIO TRX DELTAMASTER 25 ML REF. 1020 

31/10/202
0 

  F/2020/1978 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5110010978 203,28 

06/11/2020 AOC:90327667 Oficial 2x2 - acord aprovació inicial MP7 POUM 
31/10/202
0 

  F/2020/1979 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200909 969,85 

06/11/2020 
AOC:90373818 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:203328  Data: 13-10-20 / 
TN.Barreja 0/16 / N.Albara:203426  Data: 21-10-20 / TN.So 

31/10/202
0 

  F/2020/1980 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2020010000862
2 

1.278,16 

06/11/2020 
AOC:90410691 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS 
GRAN / RAPID MARFIL / PAL-LETS GRAN / PAL-LETS NORM / FIL 

31/10/202
0 

  



 
 

 
 

100 

F/2020/1981 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 20 171 25,44 

06/11/2020 AOC:90401674 PA PATULEIA OCTUBRE 2020 
31/10/202
0 

  F/2020/1982 B65206138 ZONA SOL SL 

 

ZS-20-310 263,42 

06/11/2020 
AOC:90395317 TREBALLS REALITZATS ELS SEGÜENTS DIES A 
L'AJUNTAMENT DE SANT JULIA DE VILATORTA / 02/10/20 

06/11/202
0 

  F/2020/1983 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000947 282,96 

06/11/2020 
AOC:90408920 0007CHD 19/10 S/PLOM 95 / 0007CHD 29/10 S/PLOM 
95 / DESCOMPTE 

31/10/202
0 

  F/2020/1985 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-036816 331,44 

06/11/2020 
AOC:90397766 Servei Teleassistencia Octubre 2020 ( Servei 
Teleassistencia Octubre 2020 ) 

31/10/202
0 

  F/2020/1988 A58260050 
ING.CONTROL Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA S.A. 

AA 2020279 4.840,00 

09/11/2020 
AOC:90397265 TL244B/R - DOUBLE PRUGA BLEU - RyG / IPL056W/R 
- BIOPRINT, ROMANTIC, POSTE, RyG 

06/11/202
0 

  F/2020/1989 A58260050 
ING.CONTROL Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA S.A. 

2020280 1.109,22 

09/11/2020 
AOC:90472752 G098C - ROLLO 100 m GUIRNALDA B22 CAUCHO,1 
portalámparas/m / LDLH11 - 25 BOMBS.B22 POLICARBONATO LED 
BLCO P 

09/11/202
0 

  F/2020/1990 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202005939 281,14 

10/11/2020 
AOC:90503703 CINTA TACKCEYS CRICK / BOMBI P PANY JIS / DISC 
LAMINES LVZ38 / DISC LAMINES LNA73 / PENJADOR ADH INOFIX / 
S 

31/10/202
0 

  F/2020/1991 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 20079186 42,18 

10/11/2020 
AOC:90491160 1,165 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 289264 ; Actual BN= 290429 Ubicación: 
PÇA. M 

08/11/202
0 

  F/2020/1992 B61118907 PROKIPTON SL 

 

20   9148 172,58 

10/11/2020 
AOC:90476294 AMBIEN.ESP.GRAN DESCARREGA "CLEAN" 750ML  / 
DESIN.BACTERIC.CODI(HA)G.5KG LOT 071020 2Gfa / COLOR L-606  
GAR 

29/10/202
0 

  F/2020/1994 339XXXXXG 
MARC PUJOL SURIÑACH -TELSTAR 
ELECTRONICA- 

030485 34,57 

10/11/2020 
AOC:90512618 - alb. 117790 / IB82LR   (com. JORDI SEGALES) / - alb. 
118540 - data 16/10/2020 / CN202 / TFA / ES100 / AV3 

31/10/202
0 

  F/2020/1996 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0184582 52,05 

10/11/2020 
AOC:90502765 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 
(Sant Julià de Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone - 

01/11/202
0 

  F/2020/1998 J65436073 ELECTRÒNICA R3 SCP 317 59,90 

10/11/2020 
AOC:90506941 OPERARIS CANVI FREQÜÈNCIA DELS CANALS 
LOCALS A VILALLEONS 

24/07/202
0 

  F/2020/1999 339XXXXXG JOSEP RODRIGUEZ MORERA 134 278,78 

10/11/2020 
AOC:90535768 20/10/20 Actualització taula de llums saló Catalunya / 
Serveis Tècnics / 23/10/20 Proves obra de teatre Nom 

31/10/202
0 

  F/2020/2000 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045039326 50,82 

10/11/2020 AOC:90530876 GARGANT.SUJECION CABLES 3/16"ISO13411-5 
05/11/202
0 

  F/2020/2001 B67178954 FACTUAL CONSULTING SL F 20025 605,00 

10/11/2020 
AOC:90338948 ASSESSORIA EN MATERIA DE MOBILITAT PER AL 
PROJECTE DE ZONA 30 A AV JAUME BALMES 

05/11/202
0 

  F/2020/2002 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-255 60,55 

11/11/2020 
AOC:90618457 carn picada de porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre 
/ bistec extra / croquetes rostit 

11/11/202
0 

  F/2020/2003 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 13,53 

02/11/2020 TOVALLONS PEL CENTRE DE DIA 
29/10/202
0 

  F/2020/2004 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 16,26 

06/11/2020 SAL RENTAPLATS LLAR D'INFANTS 06/11/2020 

  F/2020/2005 478XXXXXW BERNAT RIERA COMAJOAN A20M11F01 302,50 

10/11/2020 HAVANER 15 D'AGOST A VILALLEONS (NO ES VA FER) 06/11/2020 

  F/2020/2007 477XXXXXE MARC RIBA FARRES 2020/014 290,40 

10/11/2020 
NOU MÒDUL APP INFOVILATORTA, ADAPTAR RESERVES D'ESPAIS 
AL GIMNÀS 

30/09/2020 

  



 
 

 
 

F/2020/2008 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 274 6,05 

11/11/2020 AOC:90639901 REF: BRIGADA- ALTIGUILLO INFORMATIC 11/11/2020 

  F/2020/2009 B65199184 ADFOCET 

 

338 2.371,60 

11/11/2020 AOC:90638780 Estampació Bosses de Cotó. 1000 Unitats. (1 sola tinta) 11/11/2020 

  F/2020/2010 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200348 3.349,28 

12/11/2020 AOC:90658278 Calendaris Sant Julià 2021 11/11/2020 

  F/2020/2012 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 202053 121,00 

13/11/2020 
AOC:90729168 Emissió Ple Municipal extraordinari 2 de novembre de 
2020 

12/11/2020 

  F/2020/2013 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 26 1.256,64 

13/11/2020 AOC:90792847 MENUS CENTRE DE DIA 13/11/2020 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA OBRES 61-20 
 
Expedient núm.:  61/20  
Objecte: instal•lació d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en instal•lació d'una piscina.  
  
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en instal•lació d'una piscina. 
 
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: 
 

- 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. 

- Segons la documentació aportada les terres de l’excavació i les runes es 
reciclaran per anivellar el propi terreny. La gestió de residus de runes de 
construcció de la piscina es realitzarà conjuntament amb la mateixa obra de 
construcció de l’habitatge; en execució. 

- 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 piscina i maquinària de depuració no pot excedir de la rasant natural del 
terreny  

- 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.  

 
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 



 
 

 
 

6.577,50 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal.  

Superfície construïda piscina : 18,00 m2   
18,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 10.157,40 € 

 
o Base imposable :10.157,40 € 
o Quota: 10.157,40 € x  3,00 % =  304.71 € 

 
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 10.157,40 € ) =  40,16 € 

 
      

TOTAL: (Impost)  304,71 € + (Taxa)  40,16 € = 344,87 Euros 

   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA OBRES 91-20 
 
Expedient núm.:  91/20 
Emplaçament:  carrer Miquel Pallàs, 1 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: execució de rasa de 0,40 x 1 m. per escomesa directa de gas canalitzat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en execució de rasa de 0,40 x 1 m. per escomesa 
directa de gas canalitzat.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en execució de rasa de 0,40 x 
1 m. per escomesa directa de gas canalitzat, situades a carrer Miquel Pallàs, 1, 
d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de 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 els terminis seran els següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 250,00 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  250,00 x 3,00 % =  7,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 250,00 €) =  30,25 € 
 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  7,50 € + (Taxa)  30,25 € =  37,75 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA OBRES 121-20 
 
Expedient núm.:  121/20 
Emplaçament:  carrer Lluís Companys, 23-25 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: pròrroga de la llicència d'obres 46/20. Estesa de línia subterrània de BT per 
nou subministrament  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en pròrroga de la llicència d'obres 
46/20. Estesa de línia subterrània de BT per nou subministrament.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en pròrroga de la 
llicència d'obres 46/20. Estesa de línia subterrània de BT per nou subministrament, 
situades a carrer Lluís Companys, 23-25, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 1 mes. 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: 
 

Les mateixes relacionades a l’expedient 46/20 
 
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.  

 
o Quota:  exempt € 

 
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 353,29 €) =  30,35 € 
 

TOTAL: (Impost)  exempt € + (Taxa)  30,35 € =  30,35 Euros 

 
  Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 141-20 
 
Expedient núm.:  141/20 
Emplaçament:  carrer Lluís Companys, 23 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: execució de rasa de 0,40 x 1 m. per una escomesa directa de gas natural  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en execució de rasa de 0,40 x 1 m. per una escomesa 
directa de gas natural.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en execució de rasa de 0,40 x 
1 m. per una escomesa directa de gas natural, situades a carrer Lluís Companys, 23, 
d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 



 
 

 
 

alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de 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. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 250,00 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  250,00 x  3,00 % =  7,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 250,00 €) =  30,25 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  7,50 € + (Taxa)  30,25 € = 37,75 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 106-20 
 
Expedient núm.:  106/20  
Objecte: construcció habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció 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 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 28 d’octubre de 
2020, amb ID Registre E2020003835 per la qual es modifica el projecte bàsic 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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
modificat segons requeriment visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
full d’assumpció de les obres per part d’arquitecte tècnic i full de justificació del 
control de qualitat. També caldrà justificar on es col·loca la unitat exterior de 
l’aerotèrmia, donant compliment a la normativa. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, 



 
 

 
 

com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la 
coberta. 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.  

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta de 
colors de l’Annex III de la normativa del POUM. Abans de procedir a pintar, 
caldrà realitzar unes mostres a la façana per tal de que un tècnic de 
l’Ajuntament hi doni el vist-i-plau. Així mateix caldrà aportar mostres o 
informació de la fusteria de les obertures, les quals tindran el mateix tractament 
en totes les façanes. 

- 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. 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 29,53 Ton. de d’enderroc i construcció. 
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 
S’ha adjuntat. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 50,00 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 
= 4.500,00 €. 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 
261.328,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 



 
 

 
 

l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 317,327,32 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge : 72,93 m2 
 

Superfície construïda habitatge (Pb) : 235,37 m2 
Superfície construïda habitatge (P1) :   45,02 m2 

280,39 m2 
72,93 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu) =   41.154,40 € 

280,39 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu) = 276.172,92 € 
17.327,32 € 

o Base imposable :    317.327,32 € 
o Quota:   317.327,32 € x  3,00 % =  9.519,82 € 

 
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 317.327,32 € ) = 347,33 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  9.519,82 € + (Taxa)  347,33 €  = 9.867,15 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OCUPACIO VIA PUBLICA CARRER PUIG-L'AGULLA 7-9 
 
Vista la sol·licitud del representant de Reformes i Noves Construccions Erra SL, per a 
l’ocupació de la via pública d’una plaça d’aparcament en la zona blava situada al carrer 
de Puig-l’agulla entre els núms. 7 i 9, per deixar pas alternatiu als vehicles mentre es 
desenvolupa l’obra de la fase d’estructura de l’edifici, reservant  una superfície de 8 
m2, sense interferir cap servei públic, ni gual, durant dos mesos (només en dies 
laborables), en relació a l’expedient núm. 34/20 per la construcció d’un edifici 
plurifamiliar d’habitatges i aparcament al carrer de Puig-l’agulla, núm. 8.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, on posa de manifest que 
l’ocupació de via pública s’ha d’efectuar segons s’ha previst i seguint les indicacions 
del vigilant municipal i de la fitxa que s’adjunta. Els treballs a realitzar s’adequaran en 
tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les 
obres de construcció 
 
D'acord amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació 
de terrenys d’ús públic.  
 
Per unanimitat del tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’ocupació de la via pública, que és d’un 
import de 268,54 €, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora 
de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 



 
 

 
 

construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
Segon.- Notificar el present acord i la corresponent liquidació de la taxa a Reformes i 
Noves Construccions Erra SL. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
9.0.- APROVACIO CERTIFICACIO 1 OBRA REFORMA DEL CARRER DE LA 
RAMBLETA I ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA BV-5201 
 
Vist que en la sessió plenària extraordinària de 31 d’agost de 2020 es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres de “Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de 
vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta” a 
l’empresa Vialitat i Serveis SLU pel preu de 450.875,47 €, més 94.683,85€ en 
concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 21 de setembre de 2020 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 sis mesos i mig.  
 
Vista la certificació núm. 1 de l’obra “Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de 
vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta”, 
presentada per l’empresa Vialitat i Serveis S.L.U., amb la conformitat del director de 
l’obra, que és d’un import de 67.241,83€ més 14.120,78 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de les obres “Reforma del carrer de la Rambleta 
i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus de Sant Julià de 
Vilatorta”, per un import de 81.632,61 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.1532.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2020 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
10.0.- RESOLUCIO DE LA CONVOCATORIA DE DOS AJUTS PER A 
L'ALLOTJAMENT EN UN ESPAI DE COWORKING 
 



 
 

 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2020 pel qual es van 
aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de dos ajuts per al foment de 
l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un espai de coworking. 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2020 es va publicar anunci al BOPB relatiu a l’aprovació 
de les bases i la convocatòria dels ajuts i, posteriorment, a 7 d’agost de 2020 es va 
publicar l’extracte de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvencions  
(BDNS). 
 
Tenint en compte que una vegada esgotat el termini per a presentar sol·licituds es van 
presentar 3 sol·licituds amb els registres d’entrada següents: 
 

1. E2020003081  
2. E2020003149 
3. E2020003305 

 
Vista l’acta de l’òrgan d’avaluació i seguiment de les subvencions previst a la base 9a  
la qual conclou:  
 

“En aquest sentit, el resum de les puntuacions finals obtingudes és el següent: 
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003305 

20 0 5 5 10 0 0 0 40 

 
Vistos els resultats, la Mesa acorda d’acord amb la clàusula 7.5 de les bases 
reguladores dels ajuts proposar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
concedir un ajut per a l’allotjament a l’espai de coworking Eix Empresarial i en 
les condicions establertes en les bases reguladores a les següents persones i/o 
empreses que han obtingut les dues majors puntuacions:  
 

1. E2020003081 – Marc Riba Farrés 
2. E2020003149 – Laura Padrisa Navarro” 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’un ajut per a l’allotjament a un espai de coworking en 
les condicions establertes per les bases de la convocatòria a Marc Riba Farrés i Laura 
Padrisa Navarro, condicionada a l’informe favorable de l’enginyer municipal referent a 
l’activitat, que determinarà l’inici del període de vigència de l’allotjament. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones beneficiàries, requerint-los perquè 
presentin la documentació necessària d’acord amb les bases; així com a la resta 
d’interessats. 
 



 
 

 
 

Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- PROPOSTA DE TALA DE POLLANCREDA SITUADA AL PASSEIG DEL 
TORRENT 
 
Vista la sol·licitud d’informe per part de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la tala dels 
pollancres situats al marge esquerra del torrent proposada per part de la propietat dels 
terrenys. 
 
Atès que la plantació d’aquests pollancres en ambdós costats del torrent ha arribat al 
final de torn i que per la seva alçada  suposen un perill de caiguda, com va passar 
durant el temporal Glòria, situació que es veuria agreujada si només es talen els 
arbres de la finca de propietat privada que deixarien els arbres de la zona de domini 
públic totalment desprotegits. 
 
Vista la conveniència de disposar de criteris tècnics que fonamentin la tala dels 
pollancres, s’acorda demanar els següents informes: 
 

1. Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya referent a l’estat actual dels pollancres  

2. Informe de tècnics especialistes en gestió forestal sobre el valor de 
l’aprofitament de la fusta dels arbres i el cost de la tala. 

3. Projecte de reposició d’arbres a totes les zones verdes de la ribera del torrent. 
 
 
 
12.0.- INFORME HISTORIC - JOAN MARIA D'OLIVERES I D'ESTANYOL, 
MARQUES DE LA QUADRA I BARO DE GUIA REIAL 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es fa una valoració de l’informe i de la conferència 
duta a terme per part de Carles Puigferrat Oliva, historiador i redactor editorial i 
llicenciat en Geografia i Història per la UB amb Certificat de Suficiència Investigadora a 
la mateixa universitat, especialitzat en història medieval, referent a la figura del 
Marquès de la Quadra, amb l’objectiu de disposar de més informació per valorar el 
canvi de nom de la plaça de l’Ajuntament i posar-li el nom de plaça de l’1 d’Octubre.  
 
Amb el coneixement que l’informe històric ha aportat la Junta de Govern Local creu 
necessari mantenir en el nomenclàtor del carrer del municipi  el nom del Marquès de la 
Quadra perquè el seu llegat va permetre a Sant Julià de Vilatorta tenir escoles 
quaranta anys abans que pobles amb molts més habitants com Tona i Centelles. Per 
altra banda i essent sensible a la reivindicació de molts vilatans, cal incorporar en el 
carrerer de Sant Julià de Vilatorta l’1 d’Octubre. Entenent que les dues opcions son 
comptabibles. 
 
13.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 



 
 

 
 

L’alcalde informa a la Junta de Govern del detall de les inversions que la companyia 
elèctrica ENDESA ha informat que vol dur a terme en el municipi, després que 
juntament amb l’alcalde de Folgueroles dirigissin a l’empresa una queixa referent als 
continus talls de subministrament que pateixen les poblacions.  
 
També es fa un calendari per regidories amb la finalitat de treballar el pressupost del 
proper exercici i la liquidació del vigent, per delegacions. 
 
Finalment es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments 
presentats des de la darrera Junta de govern local i que gestionaran cada regidoria en 
funció de les delegacions. 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


