
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000003  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 8 de febrer de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:00 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 Martinez Costa, Secretària-Interventora 
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16.- BASES I CONVOCATORIA BORSA DE VIGILANTS MUNICIPALS 
17.- CONVENI DE COL·LABORACIO AMB L'UNIVERSITAT DE GIRONA PER 
PRACTIQUES 
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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 26 de gener de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 3/2021 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/2021/86 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A601085 232,61 

25/01/2021 AOC:94787647 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 22/01/2021 

  F/2021/87 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 48 14,35 

25/01/2021 AOC:94804240 MATRICULA PER REMOLC 25/01/2021 

  F/2021/88 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045361041 165,04 

26/01/2021 AOC:94832981 CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M 21/01/2021 

  F/2021/89 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A600969 43,38 

26/01/2021 AOC:94850040 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B / TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 21/01/2021 

  F/2021/91 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 49 43,61 



 
 

 
 

26/01/2021 AOC:94860041 OLI 10w40 PER MÀQUINA 26/01/2021 

  F/2021/92 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 289 56,57 

26/01/2021 
AOC:94864122 REF: CAL ANGLADA- CELER DETECTOR MOVIMENT SOSTRE 
EMPOTRAR 

26/01/2021 

  F/2021/93 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 290 247,49 

26/01/2021 AOC:94864132 REF: BRIGADA COTXE ELECTRIC- CABLE MANGUERA 3X6 26/01/2021 

  F/2021/94 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 291 132,36 

26/01/2021 
AOC:94864280 REF: CASAL AVIS- LAMPRA COMPACTA DULUX 26W 840 2 PINS / TASSA 
RECICLATGE ECORAEE / LAMPRA COMPACTA DULUX 26 

26/01/2021 

  F/2021/95 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-14 91,09 

27/01/2021 
AOC:94897607 ossos espinada / cuixes pollastre / ous mitja dotzena / burguer meat vedella / 
pit pollastre / bistec extra 

27/01/2021 

  F/2021/96 B25596743 TECNINSTAL DAVID S.L. 01 00000013 309,76 

28/01/2021 AOC:94901494 PM I NETEJA CALDERA POLIESPORTIU / MÀ D'OBRA / DESPLAÇAMENT 04/01/2021 

  F/2021/97 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 16 377,91 

28/01/2021 
AOC:94922476 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE 
PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

15/01/2021 

  F/2021/98 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210522348 163,60 

28/01/2021 AOC:94944242 Pilona HOSPITALET aro tope 795xø95/Ø76 / PORTS 26/01/2021 

  F/2021/108 33958521X TERESA MANZANO EGUIARES 2021 S20210168 354,99 

28/01/2021 
AOC:94912447 CASTRACIO GAT / CASTRACIO GAT / CASTRACIO GAT / 
OVARIOHISTERECTOMIA GATA / CASTRACIO GAT 

27/01/2021 

  F/2021/109 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2104000308 213,25 

28/01/2021 
AOC:94948639 L08010200 - LUZ DE EMERGENCIA 150LM - LEDSON / L08020100 - 
MARCO PARA EMPOTRAR LUZ EMERGENCIA - LEDSON / 95 

15/01/2021 

  F/2021/110 P5800043A LOCALRET 

 

Q2021/297 364,34 

29/01/2021 AOC:94980828 QUOTA 2021 25/01/2021 

  F/2021/111 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2021//210167 117,35 

29/01/2021 AOC:95015972 MIR800 - Mirall convex de seguretat vial de 800 mm. Ø . 29/01/2021 

  F/2021/112 B60301496 SICAL 

 

001 210044 133,89 

29/01/2021 AOC:95030810 LATERAL D600 C600 LL2BCA 70/100  NEUTRO / PORTES 2 - P 29/01/2021 

  F/2021/113 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21007662 356,95 

29/01/2021 
AOC:95017912 AMPLIACION DE LA GARANTIA DE LA(S) MAQUINA(S) / PRORROGA 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO SERIE: V9313090010R MOD. 

29/01/2021 

  F/2021/114 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 9 26,64 

29/01/2021 AOC:95021052 PA PATULEIA GENER 29/01/2021 

  F/2021/116 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1-A 1.150,08 

30/01/2021 AOC:95067891 Edifici Ajuntament, treballs neteja, gener 30/01/2021 

  F/2021/117 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 2-A 104,75 

30/01/2021 AOC:95067910 Saló Catalunya, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/118 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 3-A 180,99 

30/01/2021 AOC:95067920 Ca l'Anglada, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/119 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 4-A 1.968,42 

30/01/2021 AOC:95067939 Pavello esportiu, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/120 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 5-A 60,42 

30/01/2021 AOC:95067963 Marquesines autobus, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/121 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 6-A 1.574,67 

30/01/2021 AOC:95068249 Llar d'Infants, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/122 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 7-A 3.842,74 

30/01/2021 AOC:95068272 Escola pública, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/123 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 8-A 862,50 

30/01/2021 AOC:95068283 Consultori mèdic, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/124 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 9-A 431,12 

30/01/2021 AOC:95068302 Centre de dia, treballs neteja gener 30/01/2021 

  



 
 

 
 

F/2021/125 77476949T MONTSERRAT CODINACH CASARAMONA 2100021 131,29 

31/01/2021 AOC:95072497  ilex piramidal 31/01/2021 

  F/2021/127 A08001182 SECE SA. 

 

713 72113004 2.296,35 

01/02/2021 
AOC:95106546 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi 
de Sant Julià de Vilatorta, c 

31/01/2021 

  F/2021/128 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 350 58,14 

01/02/2021 
AOC:95121108 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT 
NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NA 

30/01/2021 

  F/2021/130 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. A 85 1.331,00 

01/02/2021 
AOC:95136256 REF: VIGILANTS / ARMILLA ANTIBALES ANTPUNTXADA I ANTITALL 
NTERIOR   CERTIFICAT BALISTIC NIJ IIIA (NIJ STD 0 

29/01/2021 

  F/2021/131 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 020210579 250,26 

01/02/2021 
AOC:95138435 ADAPTADOR AMB DOBLE USB / COLA ADHESIVA BARRA RAPID ECO / 
MASCARA FFP2 / MASCARETA QUIRURGICA / BASE 2 ENDO 

31/01/2021 

  F/2021/132 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092353509 71,85 

01/02/2021 
AOC:95137590 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / SOPA 
DE PESCADORS 1X3  / DESPESES DE PORTS (V)(75 

31/01/2021 

  F/2021/133 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/210224 1.934,79 

01/02/2021 
AOC:95116673 Temperature, 1 channel  1x Pt1000 imput ( Dispositiu de temperatura System 
U0111 ) / Sonda Temperatura per 

29/01/2021 

  F/2021/136 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210000843 33,35 

01/02/2021 
AOC:95142542 ANTIDESLIZANTE BAÑERA CLASS 36X76 CRISTAL / LLAVE ESTRIADA 
NORMAL 

31/01/2021 

  F/2021/137 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 20210100000278 48,28 

01/02/2021 AOC:95148442 1-SAFATA PLASTIC OPS 370-T (700) 29/01/2021 

  F/2021/138 B58561978 RECLAM PUBLICITARI SL RV21 117 484,00 

01/02/2021 
AOC:95149568 CARTER REIAL - ST.JULIÀ RECLAM MAGAZINE PUBLICACIÓ: 14-1-2021 
PAGINA SENCERA 

31/01/2021 

  F/2021/139 B64869886 RECICLÀRIDS OSONA S.L. 0210041 90,75 

01/02/2021 
AOC:95151019 ALBARÀ 112588, DATA 11/1/21, TN. TAXA RUNA NETA (101) / ALBARÀ 
112592, DATA 11/1/21, TN. TAXA RUNA NETA (10 

31/01/2021 

  F/2021/140 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

4153 110,62 

04/02/2021 
AOC:95213084 7520551232|SCH INTER MAGNETO 2P 32A CURVA C 6/10KA IC60N 
A9F79232 

31/01/2021 

  F/2021/141 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 35 417,87 

04/02/2021 
AOC:95228140 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 
4/01. ) 

31/01/2021 

  F/2021/142 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2100141 443,34 

04/02/2021 AOC:95231810 Hores ( Asistència informàtica mes de gener ) 31/01/2021 

  F/2021/143 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 968297 35,41 

04/02/2021 
AOC:95318831 REF.:TPV28 / N.Albara:3654097  Data: 03-01-21 / SUC PAGO TARONJA 1 
LITRE / PAGO 1 LITRE PRESSEC/ARANDANO/AC 

31/01/2021 

  F/2021/144 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 968298 51,19 

04/02/2021 
AOC:95318839 REF.:TPV28 / N.Albara:3654103  Data: 05-01-21 / TORTELL REIS NATA 
CROSSANDRA / N.Albara:3654104  Data: 05-0 

31/01/2021 

  F/2021/145 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 968299 393,31 

04/02/2021 
AOC:95318840 REF.:TPV29 / N.Albara:3607477  Data: 06-01-21 / TORTELL REIS 
MASSAPA CROSSANDRA / N.Albara:3607478  Data: 0 

31/01/2021 

  F/2021/146 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 968300 7,98 

04/02/2021 
AOC:95318848 REF.:TPV29 / N.Albara:3607515  Data: 18-01-21 / Obs:PATULEIA / RODO 
1/2KG SENSE GLUTEN / PASTISSETS XOCO SE 

31/01/2021 

  F/2021/147 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 968301 23,41 

04/02/2021 
AOC:95318850 REF.:TPV28 / N.Albara:3654130  Data: 27-01-21 / TORTELL REIS 
MASSAPA CROSSANDRA 

31/01/2021 

  F/2021/148 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 292 234,19 

04/02/2021 
AOC:95298182 REF:PAVELLO- HORES TREBALL OPERARI- DIMARTS 25 GENER- 
CANVIAR MANGUITOS / GEBO ENTRONQUE 50X11/2 M PLASTIC 

03/02/2021 

  F/2021/149 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 294 715,44 

04/02/2021 
AOC:95298248 REF: CAL ANFLADA, CALEFACCIO I TERMO- HORES TREBALL 
OPERARI- dilluns 25 Gener- calefaccio i terno / HORES T 

03/02/2021 

  F/2021/150 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045409308 354,06 

04/02/2021 
AOC:95265584 TOR-AVELL-MAD-(A2K)-5X50/44-GG  / SPRAY-PARA-MARCAR-AZUL-
500ML  / SPRAY-PARA-MARCAR-VERDE-FL-500ML  / LIMPI 

29/01/2021 

  



 
 

 
 

F/2021/151 B61118907 PROKIPTON SL 

 

21   787 78,40 

04/02/2021 
AOC:95212764 AMON PLUS  GARRAFA 5 KG                    1 Gfa / KITGRAS ENERGIC 9     
GARRAFA 5 LT      1 Gfa / DESINFEC 

01/02/2021 

  F/2021/152 B61118907 PROKIPTON SL 

 

21   401 166,64 

04/02/2021 
AOC:95212763 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 45X43 (ROTLLO 20 UN) / KIPABSORB B 
1000 ML.-M- 

21/01/2021 

  F/2021/154 33937760H JOAN ROSELL ATIENZA 21 4 137,94 

04/02/2021 
AOC:95224376 PER REVISAR TECNIC CREMADOR,TERMOSTAT,REPARACIO 
CREMADOR,JUNTA,FLEXO,TREBALL 

31/01/2021 

  F/2021/155 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 29 1.090,32 

04/02/2021 AOC:95275072 MENUS DE DIA 31/01/2021 

  F/2021/156 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 10-A 83,74 

04/02/2021 AOC:95215172 Aula de Cultura, treballs neteja gener 30/01/2021 

  F/2021/157 A08864134 PROMOCIONES VETERIANARIS S.A. 21 210675 226,63 

04/02/2021 
AOC:95357778 KENOSEPT-G 5 LT (gel-alcohol) / VIROCID 5 LTS. / JERINGA LUER 5 ML. / 
BOTELLA 1 LT (CID LINES) 

31/01/2021 

  F/2021/158 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 210123 368,53 

04/02/2021 
AOC:95197724 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 / 
SERVEI RECOLLIDA RESIDUS VERDS / EL.LIMINACIÓ RESIDUS 

30/01/2021 

  F/2021/159 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 03642 12,10 

04/02/2021 AOC:95199633 Alquiler Cooler 31/01/2021 

  F/2021/160 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2021/D3/000057 87,48 

04/02/2021 
AOC:95352710 6 CARN / 3 VERDURA / 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE 
GLUTEN 

04/02/2021 

  F/2021/161 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-23 55,93 

04/02/2021 
AOC:95269451 cuixes pollastre / ous mitja dotzena / pit pollastre / bistec extra / formatge 
manxego ventero 

03/02/2021 

  F/2021/162 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/210239 90,75 

04/02/2021 
AOC:95210654 Revisio i manteniment clorador i equip de cloracio  ( Instal lacio: CLORADOR 
CAMP DE FUTBOL Quota trimestra 

30/01/2021 

  F/2021/163 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF00000086 129,05 

04/02/2021 AOC:95373788 12/01 8189 LLJ S/PLOM 95 31/01/2021 

  F/2021/164 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 50 54,51 

04/02/2021 AOC:95269635 OLI 10/40 03/02/2021 

  F/2021/165 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 51 564,57 

04/02/2021 AOC:95354933 REVISIO I INSTALAR LED DARRERA 04/02/2021 

  F/2021/166 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 52 367,91 

04/02/2021 AOC:95368071 CANVIAR BATERIA MAQUINA DE NETEJAR 04/02/2021 

  F/2021/167 B67034298 GLAMPING WORD SL. 024/2021 249,99 

04/02/2021 AOC:95329439 espai coworking Eix Empresarial 03/02/2021 

  F/2021/168 G08934754 CONSELL ESPORTIU D'OSONA C3484 108,00 

04/02/2021 AOC:95280332 Assegurances esportives Som Bombolla (AMPA Escola Bellpuig) 31/01/2021 

  F/2021/169 G08934754 CONSELL ESPORTIU D'OSONA 21001 140,00 

04/02/2021 AOC:95281191 Monitors esportius Som Bombolla gener ( AMPA Escola Bellpuig) 31/01/2021 

  F/2021/170 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-037724 342,38 

04/02/2021 AOC:95311545 Servei Teleassistencia Gener 2021 ( Servei Teleassistencia Gener 2021 ) 31/01/2021 

  F/2021/171 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL CTL 100004 120,94 

04/02/2021 AOC:95299665 Altres - Subscripció anual agenda el9nou.cat 31/01/2021 

  F/2021/172 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A2100077 481,82 

05/02/2021 AOC:95445888 Mano de obra oficial 1ª / Horas de traslado / Kilometraje 05/02/2021 

  F/2021/174 33950143G JOSEP RODRIGUEZ MORERA 13 80,16 

06/02/2021 
AOC:95497016 Acte Homenatge víctimes del Covid-19  (16/01/21) / Serveis tècnics extres 
(10:30 a 13:00) / Equip de so com 

31/01/2021 

  F/2021/175 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2100048 4,05 

07/02/2021 AOC:95504871 substracte 50 lt 31/01/2021 

  F/2021/176 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-21-001 5.929,00 



 
 

 
 

07/02/2021 
AOC:95504889 Factura corresponent al "CONTRACTE DE SERVEIS PER A 
L'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I 

06/02/2021 

  F/2021/177 G59930370 CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA 58 326,70 

05/02/2021 ANUNCIS GUIA SARDANISTA 2021 29/01/2021 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- CERTIFICACIO NUM.6 ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES A LA BV-
5202 
 
Vist que en la sessió plenària extraordinària de 15 de juny de 2020 es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres de l’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera 
BV-5202 entre els pk 0+000 a 1+230 a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Pasquina 
S.A. pel preu de 890.755,63 €, més el 21% d’IVA (187.058,68€). 
 
Atès que en data 10 d’agost 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 set mesos. 
 
Vista la certificació núm.6 de l’obra “Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-
5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Pasquina S.A., amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import 
de 132.236,03 € més 27.769,57 € en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.6 de les obres “Itinerari per a vianants i ciclistes a 
la carretera BV-5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, per 
un import de 160.005,60 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1532.01.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- CERTIFICACIO 3 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. 2 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”, 
aprovada per Junta de Govern de 30 de novembre de 2020 per un import de 
40.448,51€ més 8.494,19 € en concepte d’IVA i atès que s’ha detectat un error en el 
càlcul de la certificació per la qual cosa cal esmenar l’import essent 56.970,16€ 
(47.082,78 € més 9.887,38€ en concepte d’IVA) l’import correcte a facturar de la 
certificació núm. 2. 
 
Vista la certificació núm. 3 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 40.448,51€ més 8.494,19 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 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 48.942,70 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.1532.609.00 per incorporació de crèdits a l’exercici 2021  
 
Tercer.- Efectuar la compensació de deutes respecte la transferència indeguda al 
contractista en concepte de la certificació núm.2. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Vialitat i Serveis S.L.U.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- CERTIFICACIO 2 ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIO AV.BALMES A ZONA 
30 
 

Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta de 2 de novembre de 2020 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres 
de l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de 
Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Vialitat i Serveis SLU pel preu de 79.965,83 €, més 
16.792,82 € en concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 19 de novembre 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 dos mesos. 
 



 
 

 
 

Vista la certificació núm. 2 de l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de 
Jaume Balmes a zona 30” 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 
35.763,76 € més 7.510,39 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de les obres “Itinerari ciclista. Adequació de 
l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de Sant Julià de Vilatorta, per un import de 
43.274,15 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.134.609.01 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 116-20 
 
     
Expedient núm.:  116/20 
Emplaçament:  carrer Sant Ponç, 8 
Promotor:  Mariano Vila Ribé 
Redactor projecte: Santi Altimiras Rovira 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 9,28 kw  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Mariano 
Vila Ribé i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 9,28 kw.  
 
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 Mariano Vila 
Ribé per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica de 9,28 
kw, situades a carrer Sant Ponç, 8, 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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 
 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. S’aporta un pressupost de 
6.390,00 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 9,28 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable : 6.390,00 €. 
o Quota: 6.390,00 € x  3,00 % = 191,70 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 47,92 € 
 
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 6.390,00 €)=  36,39 € 
 

 

TOTAL: (Impost)  47,92 € + (Taxa)  36,39 €  = 84,31 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 129-20 
 
     
Expedient núm.:  129/20 
Emplaçament:  carrer Font del Cargol, 7 
Promotor:  Anna Montero Comas 
Redactor projecte: Salvador Erra Castells 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Anna 
Montero Comas i que consisteix en construcció 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 Anna Montero 
Comas per a l’execució de les obres consistents en construcció d'una piscina, situades 
a carrer Font del Cargol, 7, 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 3 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: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual 
num 5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament 
dites, estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin 
exteriors o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs 
en la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 
m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 
la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 
Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal que complir amb la separació mínima al límit de 
parcel·la de 1 m. En la documentació gràfica aportada està situada a 1,30m de 
la separació. L’equip de maquinària i depuració també s’ha de col·locar soterrat 
respecte el nivell natural del terreny. 

- 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. 

- 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. 
 

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. S’aporta un pressupost de 
11.600,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 11.600,00 € 
o Quota:  11.600,00 € x  3,00 % =  348,00€ 

 
 
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 11.600,00 €)=  41,60 € 
 

TOTAL: (Impost)  348,00 € + (Taxa)  41,60 €  = 389,60 € Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 144-20 
 
      
Expedient núm.:  144/20 
Emplaçament:  carrer Caramelles (El Perer II) 
Promotor:  Josep Vilamala Montclús 
Objecte: moviment de terres  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Josep 
Vilamala Montclús i que consisteix en moviment de terres.  
 
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 Josep 
Vilamala Montclús per a l’execució de les obres consistents en moviment de terres, 
situades a carrer Caramelles (El Perer II), 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 3 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. 
- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar plànol de detall 

de seccions i talussos resultants a escala no menor a 1/500 en relació al total 
de la finca, l’estudi bàsic de seguretat i salut i full d’assumeix de les obres per 
part d’un tècnic competent designat pel promotor. 

- 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. 
 

 

 
 
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.  



 
 

 
 

Com que la sol·licitud no defineix cap paràmetre, s’ha fet una aproximació en base 
ortofoto de la base de cadastre i inspecció visual a data 26 de gener de 2021. 
En planta s’ha calculat un àmbit de 3.000 m2. En la inspecció visual s’ha comptabilitzat 
10 camions, que equivalen a 10 x 7 m3 = 70 m3. 

 
70,00 m3 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,05(Cu)= 1.975,05 € 

 
o Base imposable : 1.975,05 € 
o Quota:  1.975,05 € x  3,00 % =  59,25 € 

 
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 1.975,05 € ) = 31,97 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  59,25 € + (Taxa)  31,97 € = 91,22 Euros 

 
    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 145-20 
 
     
Expedient núm.:  145/20 
Emplaçament:  av. Sant Llorenç, 70 
Promotor:  Otovo Iberic Sl 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Otovo 
Iberic Sl i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Otovo Iberic Sl 
per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica, situades a 
av. Sant Llorenç, 70, 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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 28 de gener de 
2021, amb ID registre E2021000284 per la qual s’aporta documentació a 
requeriment de l’Ajuntament. 

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

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 



 
 

 
 

187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació 
prèvia “les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells 
solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  
El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. S’aporta un pressupost de 
5.307,44 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  

Per una potència instal·lada de 5,0 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 



 
 

 
 

o Base imposable :  5.307,44 € 
o Quota:   5.307,44 € x  3,00 % = 159,21 € 
      Quota, aplicant el 75% de bonificació: 39,80 € 

 
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  5.307,44 €)=  35,31 € 

 

TOTAL: (Impost)  39,80 € + (Taxa)  35,31 €  = 75,11 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 168-20 
 
     
Expedient núm.:  168/20 
Emplaçament:  av. Puig i Cunyer, 27 
Promotor:  Construcciones Vilallonga, S.C. 
Redactor projecte: Miquel Sitjà Domènech 
Objecte: construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Construcciones Vilallonga, S.C. i que consisteix en construcció de dos habitatges 
unifamiliars aparellats.  
 
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 
Construcciones Vilallonga, S.C. per a l’execució de les obres consistents en 
construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats, situades a av. Puig i Cunyer, 27, 
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 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 30 de desembre 
de 2020, amb ID Registre E2020004710, i el 15  de gener de 2021 amb ID 
Registre E2021000121 per la qual s’aporta documentació al 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. 

- Pel que fa al CTE DB SUA i D141/2012, de 30 d’octubre de 2012, pel qual es 
regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat, caldrà garantir que les baranes no són escalables. Apartat 3.16. 
Elements de protecció de l’habitatge. Separació màxima entre barrots de 10cm 
(DB SUA 3.2.3) 
També en relació a l’escala, el CTE DB SUA 4.2.3. estableix que en trams 
corbats la petjada mesurarà 28cm, com a mínim, a una distància de 50 cm del 
límit interior i 44 cm com a màxim en el límit exterior del graó.  

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu visat, així com l’estudi de seguretat i salut, full d’assumpció de les 
obres per part d’arquitecte tècnic i full de justificació del control de qualitat. 



 
 

 
 

- Tal i com determina l’article 47.4.14.d) de la normativa del POUM sobre l’ARM, 
en ordenació aïllada, el projecte s’haurà d’acompanyar d’un plànol topogràfic 
de l’estat inicial de la parcel·la. 

- Manca la definició de tanques a carrer i entre parcel·les, que s’hauran d’ajustar 
als paràmetres del TR de la Modificació puntual número 5 del POUM 
d’esmenes i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica. 

- Manca definir el sistema d’aportació de CTE DB HE4. 
- Cal justificar les adaptacions topogràfiques de la parcel·la segons article 24 de 

la normativa del POUM. 
- 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 
admesa per la normativa del POUM; annex III. 

- 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 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, el CERTIFICAT 
D’ACCEPTACIÓ DE RESIDUS 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. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 20,00 ml x 3,5 ml x 45 €/m2 = 
3.150,00 €. 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 
401.033,70 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 431.694,01 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 49,20 m2 
Superfície construïda habitatge : 447,38 m2 

496,58 m2 
 

    49,20 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 27.763,56 € 
          447,38 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,60(Cu)= 403.930,45 € 

431.694,01 € 
 
 
 

o Base imposable :  431.694,01 € 
o Quota:   431.694,01 € x  3,00 % = 12.950,81 € 

 
 
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  431.694,01 €) =  461,68 € 

 
 

TOTAL: (Impost) 12.950,81 € +  (Taxa)  461,68 €  = 13.412,49 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 171-20 
 
     
Expedient núm.:  171/20 
Emplaçament:  carrer Lluís Companys, 19-21 
Promotor:  Domus Osona SL 
Redactor projecte: Pere Orri Perez 
Objecte: construcció de dos edificis bifamiliars - 2a. fase  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Domus 
Osona SL i que consisteix en construcció de dos edificis bifamiliars - 2a. fase.  
 
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 Domus Osona 
SL per a l’execució de les obres consistents en construcció de dos edificis bifamiliars - 
2a. fase, situades a carrer Lluís Companys, 19-21, 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 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 12 de gener de 
2021, amb ID  



 
 

 
 

Registre E2021000100 i per mail en data 1 de febrer de 2021  per la qual es 
complementa la documentació de projecte a requeriment de l’Ajuntament. 
S’ha justificat el compliment de projecte al Text Refós de la Modificació Puntual 
número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta. Esmena i Aclariments de la 
Normativa i la Documentació Gràfica.  

- En l’apartat corresponent a la descripció del projecte s’hi adjunta  un esborrany 
de la servitud de pas d’un ascensor per cada dues parcel·les i per la planta 
soterrània, al tractar-se de vuit finques independents, també preveu constituir 
un tipus de servitud de pas en cada una de les parcel·les. En la llicència de 
primera ocupació, cal aportar un document signat pel promotor dels treballs, en 
el que justifiqui el compromís de inscriure en les escriptures de les parcel·les 
resultants les constitucions de pas del ascensor i de la planta soterrània. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 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. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 12,50 ml x 2 ml x 45 €/m2 = 

1.125,00 €. 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. S’aporta un pressupost de 



 
 

 
 

358.200,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 478.895,76 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfícies construïdes segons plànol 2.1. 
229,60 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 129.563,28 € 
486,40 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,40(Cu)= 349.332,48 € 

                       478.895,76 € 
 

o Base imposable :  478.895,76 €. 
o Quota:  478.895,76 € x  3,00 % =  14.366,86 € 

 
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  478.895,76 €) =  508,90 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  14.366,86 € + (Taxa)  508,90 €  =  14.875,76 Euros 

 
   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 5-21 
 
  
Expedient núm.:  5/21 
Emplaçament:  av. Sant Llorenç, 9 
Promotor:  Jordi Serra Farrés 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Jordi 
Serra Farrés i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Jordi Serra 
Farrés per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica, 
situades a av. Sant Llorenç, 9, 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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 18 de gener de 
2021, per la qual s’aporta una secció a requeriment de l’Ajuntament. 

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

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació 
prèvia “les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells 
solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  



 
 

 
 

El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. S’aporta un pressupost de 
6.927,62 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 5,0 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable : 6.927,62 € 
o Quota:  6.927,62 € x 3,00 % =  207,83 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 51,96 € 



 
 

 
 

 
 
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  6.927,62 € ) = 36,93 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  51,96 € + (Taxa)  36,93 €  = 88,89 Euros 

 
    
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
13.0.- LLICENCIA OBRES 128-20 
 
     
Expedient núm.:  128/20 
Emplaçament:  zona industrial La Quintana - BV5202 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT a 400V 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 estesa de línia subterrània de BT 
a 400V 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 estesa de línia 
subterrània de BT a 400V per nou subministrament , situades a zona industrial La 
Quintana - BV5202, 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 20 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 15 d’octubre de 
2020, amb ID Registre E2020003646 per la qual s’aporta documentació. 

- 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 cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- L’obra s’adequarà a les determinacions del projecte ”Itinerari per a vianants i 
ciclistes BV 5202”; actualment en execució. 

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició 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 1.304,37,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable : 1.304,37 € 



 
 

 
 

o Quota: 1.304,37 € x  3,00 % =  39,13 € 
 
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 1.304,37 €) =  31,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  39,13 € + (Taxa)  31,30 € = 70,43 Euros 

 
     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- LICITACIO CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIO I CONTROL DE 
LEGIONEL·LOSIS 
 
Vist l’expedient de licitació tramitat per a la contractació dels serveis de control i gestió 
de legionel·losi a Sant Julià de Vilatorta, en el qual es justifica la necessitat de la 
contractació, i que inclou el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques que han de regular la contractació els quals preveuen el 
procediment de licitació, els criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i 
financera que han de reunir els licitadors i els criteris d’adjudicació que permetin 
l’adjudicació a la millor proposta en base a la relació qualitat-preu. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció, emès en relació a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
Vist que d’acord amb l’article 61 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic i el decret d’Alcaldia de 17 de juny de 2019 de delegació de 
competències a la Junta de Govern, correspon a aquesta la contractació de serveis  
quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan 
la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació dels serveis de control i gestió de 
legionel·losis a Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació i pel tràmit abreujat, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà  
de deu dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 



 
 

 
 

Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 326 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i l’article 21 del RD 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. La Mesa serà presidida pel senyor alcalde, 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, l’enginyer municipal, Enric Aparicio Bardolet, la 
secretària-interventora, Rosa Martínez Costa; i Roser Soler Colomer, funcionària de 
l’Ajuntament, que farà les funcions de secretària. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al perfil del contractant així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars junt amb 
l’anunci de convocatòria de la licitació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
14.0.- MODIFICACIO DE PROJECTE OBRA URBANITZACIO DEL CARRER DE LA 
CREU DEL TALL 
 
En la sessió de data 15 de juny de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta va aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària “Urbanització del carrer 
de la Creu del Tall” havent estimat parcialment al·legacions i es va publicar al BOPB 
en data 15 de juliol de 2020. 
 
Efectuat el procediment de licitació, l’adjudicació del contracte d’obres de la 
Urbanització del carrer de la Creu del Tall va recaure per acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 18 d’agost de 2020, a l’empresa Salvador Serra S.A. per un import de 
121.900,00€ més el 21% d’IVA (25.599,00€).  
 
En l’execució de les obres s’ha emès per part del tècnic director de l’obra un informe 
on es posava de manifest la necessitat d’introduir modificacions en el projecte a 
conseqüència de causes tècniques per a continuar l’execució de l’obra. 
 
A conseqüència d’aquest informe, la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 
2021 va acordar aprovar l’encàrrec, a l’arquitecta autora del projecte, d’una modificació 
de projecte que resolgués les circumstàncies manifestades en l’informe del director 
d’obra. 
 
Vist el projecte modificat redactat per l’arquitecta Mònica Carrera, que no comporta 
alteració substancial de l’objecte i de les característiques bàsiques del projecte inicial, 
amb un pressupost de 154.042,85 € més 32.349 € en concepte d’IVA 
 
Vist el que disposa l’article 43 del Reglament d’obres, d’activitats i serveis de 
Catalunya pel que fa al procediment de les modificacions dels projectes d’obres que 
representen una variació inferior al 20% del pressupost i que no suposin alteració 
substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques. 
 
Vist el que disposen els articles 203, 205, 206, 207 i 242 en quant a les condicions i 
procediment exigits per a la modificació dels contractes vigents. 
 
Considerant que el contractista ha donat la seva conformitat verbal a la modificació del 
projecte i en conseqüència a la modificació del contracte d’obra vigent, perquè ha estat 
informat en tot moment de l’estat de l’expedient i del seu contingut. 



 
 

 
 

 
Atesa que fins al proper mes de març no està prevista sessió de Ple i vist que 
l’aprovació de projectes i, conseqüentment, la seva modificació és competència de la 
Junta de Govern Local com a competència delegada mitjançant decret d’alcaldia de 17 
de juny de 2019 i atès que aquesta obra no supera els llindars pel qual hagi de recaure 
en el Ple la seva modificació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local els següents acords: 
 
Primer: Aprovar la modificació del projecte de l’obra “Urbanització del carrer de la Creu 
del Tall”, redactada per l’arquitecta Mònica Carrera, amb un pressupost total de 
186.391,85 €. (IVA inclòs) 
 
Segon: Demanar al contractista que manifesti per escrit la seva conformitat a la 
modificació aprovada, donant així per concedit el tràmit d’audiència previst a la 
normativa. 
 
Tercer: Condicionar aquest acord a l’habilitació de crèdit suficient per atendre l’import 
aprovat mitjançant la corresponent modificació pressupostària. 
 
Quart: Notificar aquest acord als veïns del carrer de la Creu de Tall com a interessats a 
l’expedient. 
 
Cinquè: Notificar aquest acord al director d’obra i al coordinador en matèria de 
seguretat i salut. 
 
Sisè: Proposar la ratificació d’aquest acord en la primera sessió plenària que es 
convoqui. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
15.0.- BASES I CONVOCATORIA BORSA DE VIGILANTS MUNICIPALS 
 
El servei dels vigilants municipals és un servei públic que presta l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta en forma de gestió directa, mitjançant personal funcionari. 
 
Segons el que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, els 
vigilants municipals exerceixen les funcions de custòdia i vigilància dels béns, serveis, 
instal·lacions i dependències municipals; ordenació i regulació del trànsit dins el nucli 
urbà, participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil i vetllar pel 
compliment de la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament té adscrites a aquest servei les següents places de la plantilla de 
personal funcionari: 

- 2 vigilants municipals 
 

Es tracta d’un servei del qual se n’ha de garantir la seva prestació contínua per part 
dels professionals, i en conseqüència quan es produeix una situació de vacant 
provisional a causa de baixes mèdiques, excedències, jubilacions o bé supòsits i 



 
 

 
 

situacions similars per part dels/de les treballadors/es que hi ha adscrit/es, es fa 
imprescindible crear una borsa de treball per disposar de professionals idonis que es 
puguin incorporar i cobrir de forma immediata el lloc de treball. 
 
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 estableix que durant l’any 
2021 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i 
per a cobrir necessitats urgents i inajornables. 
 
Per dur a terme la cobertura de les possibles vacants en cas de necessitats urgents i 
inajornables tal com determina la Llei de pressupostos generals de l’Estat i donar 
compliment als preceptes de la normativa sobre funció pública en matèria de selecció 
de funcionaris interins i personal laboral no permanent, cal dur a terme una 
convocatòria per a obtenir una borsa de vigilants per disposar de persones idònies per 
poder-se incorporar i cobrir de forma immediata els llocs de treball inclosos dins 
d’aquesta àrea considerada servei públic essencial o prioritari que en aquests 
moments, o en futures ocasions, es troben vacants. 
 
Un cop redactades les bases  que regularan aquest procés de selecció cal procedir a 
la seva aprovació per a disposar d’una relació de candidats/ates idonis per cobrir les 
actuals i/o possibles vacants provisionals a causa de baixes mèdiques, excedències, 
jubilacions, comissions de serveis o bé supòsits i situacions similars. 
 
L’article 55.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), estableix que les 
Administracions Públiques, entitats i organismes a què es refereix l’article 2 d’aquest 
Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant procediments en 
els que es garanteixin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com 
els establerts a continuació: 
a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases 
b) Transparència 
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció 
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció 
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 
desenvolupar 
f) Agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció 
 
Vist que l’art. 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, disposa que correspon a l’alcalde l’aprovació de les bases per a la selecció del 
personal i pels concursos de provisió de llocs de treball; i que aquesta competència ha 
estat delegada a la Junta de Govern Local per decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019. 
 
Es proposen a la Junta de Govern els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la creació d’una borsa de treball de funcionaris/àries 
interins/es per a vigilants municipals i la convocatòria simultània. 
  
Segon.- Donar la publicitat corresponent de les bases aprovades i de la convocatòria 
segons el que estableix la normativa vigent. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
16.0.- CONVENI DE COL·LABORACIO AMB L'UNIVERSITAT DE GIRONA PER 
PRACTIQUES 
 
Vista la sol·licitud presentada a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per part d’una 
alumna de la Universitat de Girona per realitzar pràctiques en l’àmbit de la 
comunicació i el turisme durant aquest primer semestre del 2021. 
 
Tenint en compte que dins de les funcions de l’Ajuntament hi ha la promoció del 
turisme al municipi així com en l’activitat ordinària hi ha una important tasca de l’àmbit 
de la comunicació i que amb la situació d’emergència sanitària aquesta ha sigut i 
segueix sent imprescindible per mantenir a la ciutadania al corrent de les novetats. 
 
Atès que, amb anterioritat, l’Ajuntament ja ha formalitzat convenis de col·laboració de 
pràctiques Universitat de Girona i valora positivament aquesta col·laboració que aporta 
una experiència per l’alumnat per adquirir i desenvolupar competències de la carrera 
així com de noves. 
 
Tenint en compte que per tal que l’alumna pugui desenvolupar les pràctiques és 
necessària la formalització del conveni i que fins que aquest no s’hagi signat per part 
de la Universitat, l’alumna i l’Ajuntament no es podran iniciar les pràctiques. 
 
Vist que per garantir el bon desenvolupament de la pràctiques i fer-ne un seguiment 
cal designar a una persona de l’Ajuntament com a tutora i atès que en l’àmbit de la 
comunicació el més adient és designar a la tècnica de comunicació per tal que doni 
suport durant les tasques de l’alumna i en faci la valoració final. 
 
Atès que correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació dels convenis de 
col·laboració d’acord amb el decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 delegació de 
competències a la Junta de Govern. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per a la 
realització de pràctiques per part d’una alumna amb data d’inici 15 de febrer de 2021 i 
fins al 13 de maig de 2021 i designar a l’Alcalde per a la formalització del conveni. 
 
Segon.- Designar a la tècnica de turisme Roser Godayol Subirana com a tutora de les 
pràctiques. 
 
Tercer.- Trametre el conveni de col·laboració a la Universitat de Girona mitjançant la 
plataforma EACAT, als efectes de la seva formalització. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es tracten els següents assumptes: 



 
 

 
 

 
- Informació sobre el procés de selecció de la plaça de tècnic/a d’administració 

general. 
- Informació sobre l’organització sobre les eleccions al Parlament de Catalunya: 

horari vigilant, lloguer d’estufes... 
 
 
Finalment es dona compte a la Junta de Govern de les queixes i suggeriments 
registrats d’entrada des de la darrera sessió, les quals seran gestionades per les 
diferents regidories en funció de les seves 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, 
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