
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000005  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 8 de març de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:45 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- CERTIFICACIÓ ´NÚM. 3 DE L'OBRA "ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ DE 
L'AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30" 
4.- CERTIFICACIÓ 4 OBRA URBANITZACIÓ LA RAMBLETA I ITINERARI PER A 
VIANANTS DE LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN TITUS 
5.- CERTIFICACIÓ NÚM.1 DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA 
CREU DEL TALL 
6.- LLICENCIA OBRES 150-20 
7.- LLICÈNCIA D'OBRES 7-21 
8.- LLICENCIA OBRES 31-21 
9.- APROVACIÓ MINUTA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "ITINERARI DE 
VIANANTS I BICICLETES DE LA CARRETERA BV-5202 CAP A VILALLEONS, INCLÒS 
PASSERA C-25 EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
10.- SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ TERMINI D'EXECUCIÓ OBRES "ITINERARI PER A 
VIANANTS I BICICLETES A LA CARRETERA BV-5202" 
11.- PROPOSTA D'ATORGAMENT DE PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL 
12.- REQUERIMENT APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A L'IDAE PER A LA REFORMA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
13.- TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONA AMB DISCAPACITAT 
14.- SOL·LICITUD INSTAL·LACIÓ PARADA MERCAT SETMANAL 
15.- ALTRES INFORMACIONS 
16.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 



 
 

 
 

 

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 22 de febrer de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: aprovada per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de de despeses 5/2021 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, sense alterar l’objecte del contracte per evitar les regles generals de 
contractació i justificant la necessitat. 
 
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació de 
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/2021/251 B66842717 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE S.L. 2021 7 532,40 

22/02/2021 AOC:96172798 Retirada de restes vegetals pati Brigada. Hores de Camió Grua Forestal 

F/2021/254 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A602982 52,60 

22/02/2021 AOC:96196066 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B 

 F/2021/255 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A602983 317,86 

22/02/2021 AOC:96196067 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 / GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. 

F/2021/256 B66930280 VIC COMUNICATS S.L. PD 20210007 605,00 

22/02/2021 AOC:96188448 PATROCINI REVISTA ESTRIP NUM.27 

 F/2021/259 33957041W CARLES GIRAMÉ PARAREDA E 21942 108,90 

23/02/2021 AOC:96270719 Impressió lona 500cmX65cm - Autodeterminació 

F/2021/260 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 298 14,08 

23/02/2021 
AOC:96248199 REF: NAU BRIGADA- RACOR ROSCA F 25 1 ALUMINI ESTAMPAT BARCELONA / ROSCAD OBLE 
LLAUTÒ 1 

F/2021/262 B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 5 108,30 

23/02/2021 AOC:96276252 desplaçament i transport zona dia 23/02/2021 / Hores de tècnic 

F/2021/263 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2021Y001836 555,34 

23/02/2021 
AOC:96248818 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 1/12/2020 - 
31/12/2020) / Quo 

F/2021/274 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-33 106,41 

24/02/2021 AOC:96295503 cuixes de pollastre / ous mitja dotzena / hamburgueses de conill / picada amb all i julivert / bistec extra 

F/2021/275 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 21003146 1.855,33 

26/02/2021 AOC:96365704 Gasoil Automoció 

  F/2021/277 B66212630 ATLANTIS IT S.L.U. S1 210146 119,79 

26/02/2021 AOC:96431842 Quota anual servei Atlantis Fleet Basic  Instal·lació d¿un sistema  de control de geolocalització a una fur 

F/2021/278 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 53 90,81 

26/02/2021 AOC:96422922 OLI 5W30 MÀQUINA NETEJAR 

 F/2021/279 G08934754 CONSELL ESPORTIU D'OSONA 3493 210,00 



 
 

 
 

26/02/2021 AOC:96433644 Monitors esportius Som Bombolla febrer ( AMPA Escola Bellpuig) 

F/2021/281 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 11-A 1.150,08 

27/02/2021 AOC:96503456 Edifici Ajuntament, TREBALLS NETEJA FEBRER 

F/2021/282 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 12-A 104,75 

27/02/2021 AOC:96503472 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA FEBRER 

F/2021/283 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 13-A 180,99 

27/02/2021 AOC:96503478 Ca l'Anglada.TREBALLS NETEJA FEBRER 

F/2021/284 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 14-A 1.968,42 

28/02/2021 AOC:96503488 Pavelló esportiu, TREBALLS NETEJA FEBRER 

F/2021/285 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 15-A 60,42 

28/02/2021 AOC:96503511 Marquesines autobus. TREBALLS NETEJA FEBRER 

F/2021/286 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 16-A 1.574,67 

28/02/2021 AOC:96503555 Llar d'infants, treballs neteja febrer 

 F/2021/287 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 17-A 3.842,74 

28/02/2021 AOC:96503665 Escola pública, treballs neteja febrer 

 F/2021/288 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 18-A 862,50 

28/02/2021 AOC:96503717 Consultori mèdic. treballs neteja febrer 

 F/2021/289 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 19-A 431,12 

28/02/2021 AOC:96504025 Centre de dia. treballs neteja febrer 

    

F/2021/290 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 20-A 83,74 

28/02/2021 AOC:96504055 Aula de Cultura. treballs neteja febrer 

 F/2021/292 A08001182 SECE SA. 713 72113029 2.296,35 

01/03/2021 
AOC:96547633 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, 
c 

F/2021/295 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202101272 198,13 

01/03/2021 
AOC:96565022 COLA TERMOFUSIBLE SALKI TRANS / RASCAVIDRES VITRO STANLEY / GANIVETA OLFA / 
AIREJADOR 50  2U   CLAU / ADAPT 

F/2021/296 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092366638 60,83 

01/03/2021 
AOC:96589062 JUDIA PERONA NAC. 2X2.5  / DESPESES DE PORTS (V)(759013)  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  
/ PATATA DAUS 2X2.5 

F/2021/297 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 2782 171,90 

01/03/2021 
AOC:96556659 DISPENSADOR SABO/GEL AUT 400ml AUTOMATIC DE SOBRETAULA / BOSSES 184X261 100G 
BLANC(250) / NOTES 75X75 APLI 

F/2021/298 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 1-210433 629,53 

01/03/2021 
AOC:96555182 MEZCLZDOR HIKOKI UM16VSTZ 1500w. Nº Serie: 102214 / SOLDADOR INVERTER DIRT 200 
CEL+PANTALLA ELECTRONICA HEL 

F/2021/299 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210001446 14,97 

01/03/2021 
AOC:96591919 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVE ESTRIADA NORMAL / TOPE RETENEDOR GIRATORIO  BEIGE 
C/D 78270Q 

F/2021/300 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 299 42,53 

01/03/2021 
AOC:96592575 REF: RECOLLIT TALLER- VALVULA ESFERA DESMONTABLE PVC ENCOLAR 50 / JIMTEN VALVULA 
ESFERA PVC DESMONTABLE 1 R 

F/2021/301 B67034298 GLAMPING WORD SL. 036/2021-dup 249,99 

01/03/2021 AOC:96600724 espai coworking Eix Empresarial 

 F/2021/303 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 99 417,87 

02/03/2021 AOC:96672550 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 01/02. ) 

F/2021/304 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2100280 354,55 

02/03/2021 AOC:96681608 Hores ( Asistència informàtica mes de febrer ) 

F/2021/305 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2100328 5,28 

02/03/2021 AOC:96684598 SUPER GLUE 3 MINI 3X1 GR.(preu unitat) 

 F/2021/306 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 300 72,60 

02/03/2021 
AOC:96661773 REF: CAL ANGLADA- hores treball operari- dijous 11 Febrer- averia calefaccio / HORES OPERARI- 
dijous 11 Feb 

F/2021/325 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 30 1.170,40 

02/03/2021 AOC:96640045 MENUS DIA MES DE FEBRER 

 



 
 

 
 

F/2021/326 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 28 1.871,06 

02/03/2021 
AOC:96628722 ALBARA 01/21 PATULEIA / ALBARA 02/21 PATULEIA / ALBARA 03/21 PATULEIA / ALBARA 04/21 
PATULEIA / ALBARA 05/2 

F/2021/327 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 10904 45,38 

02/03/2021 AOC:96664253 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Higienización cooler 

F/2021/328 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0000818 30,34 

03/03/2021 AOC:96703727 BIOEMPE 20º 25 L 

  F/2021/330 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-44 60,37 

03/03/2021 AOC:96761721 Cuixes de pollastre / Ous mitja dotzena / Bistec extra / Formatge manxego ventero 

F/2021/331 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-45 20,03 

03/03/2021 AOC:96761969 GEOCACHTORTÍ / Galtes adobades / Xurrasco de Vedella 

F/2021/332 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 971028 8,61 

04/03/2021 
AOC:96813272 REF.:TPV29 / N.Albara:3607544  Data: 02-02-21 / Obs:PATULEIA / RODO 1/2KG SENSE GLUTEN / 
SEQUILLOS SENSE GL 

F/2021/333 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 971029 41,78 

04/03/2021 
AOC:96813300 REF.:TPV29 / N.Albara:3607605  Data: 19-02-21 / BOLLERIA MINI / ENTREPA MINI  CROSSANDRA / 
REF.:TPV28 / N.A 

F/2021/334 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 971030 19,94 

04/03/2021 
AOC:96813319 REF.:TPV29 / N.Albara:3607634  Data: 26-02-21 / BUNYOLS CROSSANDRA / ENTREPA MITJA 
CROSSANDRA / ENTREPA MIN 

F/2021/355 77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 25 506,89 

04/03/2021 AOC:96784841 arreglar portes de pis cines 

 F/2021/356 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 210376 668,12 

04/03/2021 AOC:96813847 Adaptació contenidor de 20m3 / lloguer contenidor de 20m3 / servei recollida residus verds / el.liminació r 

F/2021/357 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 21034 48,07 

04/03/2021 AOC:96773548 Hores de feina oficial / DM de 10 mm, per exposició sardanes 

F/2021/358 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000174 137,46 

04/03/2021 AOC:96807648 19/02 8189 LLJ S/PLOM 95 

 F/2021/359 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-038029 350,43 

04/03/2021 AOC:96783837 Servei Teleassistencia Febrer 2021 ( Servei Teleassistencia Febrer 2021 ) 

F/2021/361 B60333150 CORRETJA S.L. 20210100001158 1.040,44 

04/03/2021 
AOC:96903640 PANOT 20X20X2.5 MACARRO GRIS / PAL-LETS NORM / RAPID MARFIL / KERAKOLL GEOLITE 10 
S/C 25 KGS / PANELL VALLA 

F/2021/363 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 649 29,52 

04/03/2021 AOC:96873500 LWTN1050 / PORTS 

  F/2021/364 B61526646 IQUADRAT INFORMÀTICA SL 2021-180 78,65 

04/03/2021 AOC:96857358 Servei DNS anual per al domini santjuliavilatorta.cat / Renovación dominio anual: santjuliavilatorta.cat 

F/2021/365 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2021/D3/000058 106,29 

04/03/2021 AOC:96861865 6 CARN / 3 VERDURA / 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE GLUTEN 

F/2021/366 A08728636 R.V.S.A. UM09202100830 45,39 

24/02/2021 ITV MÀQUINA E-6803-BFJ 

  F/2021/367 A08728636 R.V.S.A. UM09202100842 45,39 

24/02/2021 ITV MÀQUINA E-8421-BCJ 

  F/2021/368 B63063929 AUSA GEL SL A/35 222,61 

25/02/2021 SUBMINISTRAMENT CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

F/2021/369 B63063929 AUSA GEL SL A/36 192,10 

25/02/2021 SUBMINISTRAMENT CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

F/2021/370 B63063929 AUSA GEL SL A/37 150,80 

25/02/2021 SUBMINSTRAMENT CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS, GENER 

F/2021/371 A28812618 IKEA IBERICA SA 71,00 

25/02/2021 PENJADORS ROBA PEL CENTRE DE DIA 

 F/2021/372 B60979036 OSONA URGENT S.L. O 210033 12,45 

03/03/2021 DOCUMENTACIÓ A INCASOL (PLAQUES SOLARS PISOS) 

F/2021/373 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS FRO20210507575 15,04 



 
 

 
 

03/03/2021 SEGELLS MES DE FEBRER 

  F/2021/374 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 301 29,04 

05/03/2021 AOC:96943702 REF: CAMP DE FUTBOL- hores treball operari- dimarts 23 Fberer- averia campd e futbol 

F/2021/386 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2104000929 14,21 

05/03/2021 
AOC:96956566 0000201- TATAY RACORD 3/4-1/2" FAMELLA- TATAY / 7900-REDUCCIÓN M24-100 G-3/4" LATÓN 
CROMO-DUCHAFLEX / 7925- 

F/2021/387 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2104001216 114,37 

05/03/2021 
AOC:96957290 70300 - DESCARGA CISTERNA NIAGARA DOBLE PULSADOR - PRHIE / 3447-ROSETA TAPA 
AGUJEROS BLANCO-DUCHAFLEX / 222 

F/2021/388 G66436064 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES Q 2021/Q/220 749,00 

05/03/2021 
AOC:96945196 S1 - Quota 2021 ( (Factura exempta d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de desembre, 
de 

F/2021/389 A08447369 EL 9 NOU SUB 160905 195,00 

05/03/2021 
AOC:96984629 El 9 Nou - Subscripció: 42736600 Benestar Social --Centre de Dia Subscripció del 15/02/2021 al 
14/02/2022 

F/2021/390 Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL G2021003704 166,43 

05/03/2021 AOC:96969020 Contraprestació / Actualització IPC / Facturació previsió serveis / Facturació previsió repercussions fisca 

F/2021/391 B60579711 QUALISERTEC SL 410 103,70 

05/03/2021 TAPA HIDRÀULICA PER DAVANT CAN CONDES 

  
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
3.0.- CERTIFICACIÓ ´NÚM. 3 DE L'OBRA "ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ DE 
L'AVINGUDA DE JAUME 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. 3 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 
34.505,33 € més 7.246,12 € 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 “Itinerari ciclista. Adequació de 
l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de Sant Julià de Vilatorta, per un import de 
41.751,45 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.134.609.01 per la incorporació de crèdits de l’exercici 
2021. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
4.0.- CERTIFICACIÓ 4 OBRA URBANITZACIÓ LA RAMBLETA I ITINERARI PER A 
VIANANTS DE LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN TITUS 
 
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. 4 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 21.386,14 € més 4.491,09 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 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 25.877,23 €, 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.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- CERTIFICACIÓ NÚM.1 DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
LA CREU DEL TALL 
 

    Vist que en la sessió de data 18 d’agost de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra “Urbanització 
del carrer de la Creu del Tall de Sant Julià de Vilatorta” a l’empresa Salvador Serra, SA 
pel preu de 121.900,00 €, més 25.599,00 € en concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 9 d’octubre 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 cinc mesos. 
 
Vista la certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” de 
Sant Julià de Vilatorta, presentada per l’empresa Salvador Serra, SA, amb la 
conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 90.263,44 € més 18.955,32 € 
en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  



 
 

 
 

 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de les obres “Urbanització del carrer de la Creu 
del Tall” de Sant Julià de Vilatorta, per un import de 109.218,76 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.1532.641.00 per incorporació de crèdits al pressupost 
2021 de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 150-20 
 
     
Expedient núm.:  150/20 
Emplaçament: La Carena 
Promotor:  Maria Dolors Casacuberta Pou 
Objecte: reparació tanca perimetral, canals, instal•lació elèctrica, llauneria i reformar 
cuina i bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Maria 
Dolors Casacuberta Pou i que consisteix en reparació tanca perimetral, canals, 
instal•lació elèctrica, llauneria i reformar cuina i bany.  
 
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 Maria Dolors 
Casacuberta Pou per a l’execució de les obres consistents en reparació tanca 
perimetral, canals, instal•lació elèctrica, llauneria i reformar cuina i bany, situades a La 
Carena, 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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Pel que fa a la tanca perimetral, s’ha sol·licitat obres de reparació. Per tant, que 
no impliquen canvis en la seva configuració ni materials. Només reparació de 
l’existent. 

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- 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. 
 

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 
12.430,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 12.430,00 € 
o Quota:  12.430,00 € x  3,00 % =  372,90 € 

 
 
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  12.430,00 € ) = 42,43 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  372,90 € + (Taxa)  42,43 €  = 415,33 Euros 

 
     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 7-21 
 
    
Expedient núm.:  7/21 
Emplaçament:  carrer Altarriba, 15A i 15B 
Promotor:  La Cinglera SL 
Redactor projecte: Jaume Alentorn Puigcorver 
Objecte: acabament de 2 habitatges unifamiliars aparellats  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  La 
Cinglera SL i que consisteix en acabament de 2 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 La Cinglera 
SL per a l’execució de les obres consistents en acabament de 2 habitatges unifamiliars 
aparellats, situades a carrer Altarriba, 15A i 15B, 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: 
 

- Pel càlcul de l’impost i la taxa, s’actualitzarà el pressupost segons ordenança 
fiscal 5 i 20 i es calcularà la part proporcional del percentatge pendent 
d’executar d’obra; 75%. 

- El tècnic redactor del projecte, Jaume Alentorn Puigcerver, col 52836, fa 
constar a la memòria de projecte que s’adequa el projecte original a la 
normativa actual en elements pendents d’executar. P 

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. Entre d’altres: 
Caldrà considerar el garatge com a local de risc especial baix, pel què fa a les 

condicions exigides pel DB SI. 
- El projecte no defineix els materials de les tanques de parcel·la. Per la seva 

execució caldrà donar compliment a la Modificació num 5 del POUM, que 
modifica la configuració d’aquestes. 

- 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. 

- 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. 

- 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 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 (16,00 x 2,00 ml) + (45,00 x 2,00 
ml) x 45 €/m2 = 5.490,00 €. 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 
98.814,93 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 287.294,93 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

                            Superfície construïda garatge :  191,40 m2 
Superfície construïda habitatge :  306,30 m2 

497,70 m2 
191,40 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu) =  107.585,94 € 
306,30 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,60(Cu) =  275.473,97 € 



 
 

 
 

383.059,91 € 
(*) Segons certificat d’obra executada emès per l’arquitecte redactor de projecte en data 16 de 
desembre de 2009, s’havia executat un 25%.  
Per tant; resta pendent un 75% de la base imposable pel càlcul de l’impost és doncs de 287.294,93 €. 

 
o Base imposable :  287.294,93 € 
o Quota:   287.294,93 € x  3,00 % =  8.618,85 € 

 
 
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  287.294,93 €) = 317,29 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  8.618,85 € + (Taxa)  317,29 €  = 8.936,14 Euros 

 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 31-21 
 
     
Expedient núm.:  31/21 
Emplaçament:  av. Nostra Senyora de Montserrat, 8 
Promotor:  Nadina Urgell Saborit 
Objecte: tancament perimetral de la casa, mur i tanca vegetal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nadina 
Urgell Saborit i que consisteix en tancament perimetral de la casa, mur i tanca vegetal.  
 
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 Nadina Urgell 
Saborit per a l’execució de les obres consistents en tancament perimetral de la casa, 
mur i tanca vegetal, situades a av. Nostra Senyora de Montserrat, 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: 
 

- El D64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, article 15: Les llicències urbanístiques no alteren les 
situacions jurídiques privades existents entre particulars i s’entenen atorgades 
salvat el dret de propietat i sens perjudici del tercer. 
Art 73.1 ROAS: Las autorizaciones o licencias se entenderán otorgadas salvo 
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y no será necesario 
acreditar su titularidad ante la administración para solicitarlas, salvo que su 
otorgamiento pueda afectar a la protección y garantía de bienes de titularidad 
pública. 
En conclusió; abans de l’execució de la tanca caldrà avisar els serveis tècnics 
municipals per marcar in situ el traçat d’aquesta tanca. 

- 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. 



 
 

 
 

- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del 
POUM, i el Text refós de la Modificació puntual número 5 del POUM d’esmenes 
i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica:  
Article 47. 3.9, tanques: 

Configuració: 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del 
vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins 
a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 
0,20 m de la part d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En aquests 
casos la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La 
cara superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. 
L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o 
formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. 
Es prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. 
S’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb 
una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m. 
No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o als animals. 
Les tanques entre parcel·les seran d’obra massissa fins a 1,50 m de la 
rasant i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m o bé de reixa, filat 
o tanca vegetal en tota la seva altura; fins a 1,80 m com a màxim. En el límit 
entre parcel·les amb terrenys que confronten a diferent cota, l’alçada 
màxima es mesurà des de la cota més alta. 

També cal donar compliment a l’article 24 d’Adaptació topogràfica del terreny si 
és el cas.  
La sol·licitud identifica trams de tanca corresponent a tanca al carrer i trams 
entre parcel·les. Cal ajustar-se a la normativa del POUM en els paràmetres de 
configuració corresponents a cada tram. 
No es defineix l’altura, la configuració ni els materials. 

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

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 



 
 

 
 

ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
5.000,00 € però no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 6.132,00 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Longitud de tanca : 60,00 ml 
60,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 0,20(Cu)= 6.132,00 € 

 
o Base imposable :  6.132,00 € 
o Quota:   6.132,00 € x  3,00 % =  183,96 € 

 
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  6.132,00 € ) =  36,13 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  183,96 € + (Taxa)  36,13 € =  220,09 Euros 

 
     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
  
 
9.0.- APROVACIÓ MINUTA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
"ITINERARI DE VIANANTS I BICICLETES DE LA CARRETERA BV-5202 CAP A 
VILALLEONS, INCLÒS PASSERA C-25 EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
 
La carretera BV-5202 al tram comprès entre el límit urbà de Sant Julià de Vilatorta (PK 
1+900) i Vilalleons, presenta una secció de carretera sense voral, sense espai als 
marges per al pas de vianants i posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la 
via també en el pont sobre l’Eix Transversal (C-25). Al PK 2+300 trobem un dels 
principals camins d’accés a la zona natural protegida de Guilleries del sud del municipi, 
el camí del Masquí, fins on van vianants a passejar amb assiduïtat. Amb la implantació 
d’un itinerari de vianants al marge esquerra de la carretera en aquest tram, del PK 
1+900 al PK 2+300, es resol el problema de seguretat viària i dona continuïtat 
d’itinerari al ja existent en el primer tram de la carretera, des del nucli urbà de Sant 
Julià de Vilatorta.  
 
El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, beneficiari de 
l’actuació. 
 
A petició de l’Ajuntament, l’Oficina Técnica de Planificació i Actuacions en 
Infraestructures va redactar el document tècnic “Itinerari de vianants i bicis de la ctra. 
BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25. TM Sant Julià de Vilatorta” en 
el que es fa una proposta d’actuació per un import de 521.946,12 € (IVA inclòs). 
L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-
5202 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi 
la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, principalment d’oci i lleure, mitjançant 
l’execució de les obres del projecte constructiu. 



 
 

 
 

 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten 
la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits 
de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en 
ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin 
estat executades. 
 
Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de set mesos. 
 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la preceptiva 
Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del present 
dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 
Es valora l’import de l’actuació en un total de 521.946,12 € (IVA inclòs), dels quals 
365.362,28 € corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació i, per altra banda, li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta per un import de 156.583,84 €. Si bé, segons la minuta del conveni, 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha de cofinançar la part d’obra que afecta el 
municipi per l’import indicat, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de 
Barcelona amb càrrec al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de 
Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts en la mateixa liquidació. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes i 
relacionades a l’article 308 del ROAS. 
 
Vist l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta i la Diputació de Barcelona relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants i bicis de la carretera BV52-02, cap a 
Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25 . TM Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes de formalitzar el 
conveni per ambdues parts. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
10.0.- SOL·LICITUD D'AMPLIACIÓ TERMINI D'EXECUCIÓ OBRES "ITINERARI 
PER A VIANANTS I BICICLETES A LA CARRETERA BV-5202" 
 
Tenint en compte que l’execució de l’obra Itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202, 
PK 0+000 a PK 1+230, adjudicat a Pasquina S.A., va iniciar el 10 d’agost de 2020 i 
atès que finalitza el 10 de març de 2021.   
 
Vist l’escrit rebut amb registre d’entrada E2021000714 a 1 de març de 2021, remès per 
l’empresa adjudicatària del contracte, en el que es sol·licita una ampliació del termini 
d’execució de l’obra de dotze dies, és a dir, fins al proper 22 de març de 2021. 
 
Atès que la sol·licitud de pròrroga ve justificada per les demores atribuïbles a les 
companyies dels serveis afectats a l’inici de les obres els quals era imprescindible 
desviar per a la continuïtat dels treballs. 
 
Vist l’informe de la direcció d’obra pel qual s’informa favorablement i es proposa 
l’ampliació del termini d’execució de l’obra fins al 22 de març de 2021. 
 
Atès que la demora en l’execució és per causes no imputables al contractista i vista la 
possibilitat d’ampliació del termini inicial d’execució per un termini igual al temps 
perdut, contemplada a l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir a Pasquina S.A. una ampliació del termini d’execució de l’obra 
“Itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202, PK 0+000 a PK 1+230” fins a 22 de març 
de 2021. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a Pasquina S.A., a la direcció d’obra i a la coordinadora 
de seguretat i salut. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- PROPOSTA D'ATORGAMENT DE PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL 
 

 
Tenint en compte que l’execució de l’obra d’urbanització del carrer de la Creu del Tall, 
adjudicada a l’empresa Salvador Serra SA, es va iniciar el 9 d’octubre de 2020 amb la 
signatura de la corresponent acta de comprovació del replanteig amb un termini de 5 
mesos, finalitzant el 9 de març de 2021.  
 
Vist l’escrit rebut amb registre d’entrada E2021000850 tramès per l’empresa 
adjudicatària del contracte, en el que es sol·licita una ampliació del termini d’execució 
de l’obra de 6 setmanes, justificant-ho amb la modificació aprovada del projecte.  
 
Llegit l’informe de la direcció d’obra pel qual s’informa favorablement la sol·licitud.  



 
 

 
 

Tenint en compte que l’obra està cofinançada amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona en el marc de les Meses de Concertació 2016-2019, que estableix uns 
terminis màxims d’execució i justificació de les actuacions incloses, establint com a 
termini màxim d’execució el 22 de març de 2021, d’acord amb el Decret de 
Presidència de la Diputació núm. 10221/20.  
 
Atès el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
en relació a les pròrrogues de terminis d’execució.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Concedir a Salvador Serra, SA una ampliació del termini d’execució de l’obra 
“Urbanització del carrer de la Creu del Tall” fins a 22 de març de 2021, desestimant la 
sol·licitud d’ampliació de 6 setmanes.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a Salvador Serra, SA, a la direcció d’obra i al 
coordinador de seguretat i salut.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
12.0.- REQUERIMENT APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A L'IDAE PER A LA REFORMA DE 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
 La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de març de 2020 va aprovar participar 
en el procediment de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que 
afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu 
FEDER de creixement sostenible 2014-2020, convocat per l’Institut per a la 
diversificació i estalvi d’energia (IDAE), presentant el projecte de reforma de 
l’enllumenat públic de Sant Julià de Vilatorta, amb un pressupost de 465.265,32 € (IVA 
inclòs), per al qual es va demanar un import de 192.258,40 €, corresponent al 50% del 
projecte sense IVA. En aquest mateix acord es va prendre el compromís per habilitar 
crèdit pressupostari amb caràcter plurianual per import de les següents anualitats 
previstes, tenint en compte que en el pressupost per a l’exercici 2020 existia crèdit en 
l’aplicació 10.165.630 per import de 120.000 € per dur a terme parcialment l’actuació: 
 

FASE EXERCICI TOTAL AMB IVA TOTAL ELEGIBLE 
SUBVENCIÓ 

(50%) 

1 2020 190.613,24 € 157.531,60 € 78.765,80 € 

2 2022 163.945,37 € 135.492,04 € 67.746,02 € 

3 2022 110.706,71 € 91.493,15 € 45.746,57 € 

 
TOTAL 465.265,32 € 384.516,79 € 192.258,40 € 

 
El referit acord va ser ratificat pel Ple de la Corporació en sessió de data 15 de juny de 
2020. 
 
Vist el nou requeriment  rebut en el qual es demana que l’Ajuntament aporti la següent 
documentació: 



 
 

 
 

1. Auditoria energètica que justifiqui l’estalvi energètic i les emissions de diòxid de 
carboni que suposarà l’actuació. 

2. Certificat de disponibilitat de crèdit suficient per a dur a terme les actuacions 
plantejades o el compromís d’habilitar crèdit suficient per a finançar el projecte, 
indicant clara i numèricament la quantia total habilitada, que s’ha de 
correspondre amb la totalitat de l’actuació. 

 
Tenint en compte que la planificació de l’execució del projecte s’ha d’adaptar al 
terminis previstos en el Reial Decret 616/2017 modificat pel Reial Decret 316/2019, 
concretament: 

- En el termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de la 
concessió de l’ajuda, l’Ajuntament haurà d’acreditar haver iniciat la tramitació 
dels procediments de contractació de les obres necessàries per a l’execució de 
les actuacions objecte d’ajuda. 

- En el termini màxim d’un anys des de la notificació de la resolució de la 
concessió de l’ajuda, l’Ajuntament haurà d’acreditar que s’han formalitzat les 
contractacions necessàries per a l’execució de les actuacions objecte d’ajuda. 

- El termini màxim per a la conclusió de les actuacions acollides a la 
convocatòria serà de 30 mesos des de la data de notificació de la resolució de 
la sol·licitud. 

- El termini per aportar els justificants del pagament de les factures 
corresponents a la inversió és el 30 de setembre de 2023, no admetent l’IDAE 
justificacions posteriors a aquesta data i havent d’acreditar l’Ajuntament abans 
d’aquesta mateixa data que ostenta la propietat de les obres i instal·lacions que 
formen part de la inversió. 

 
Considerant que es tracta d’un compromís plurianual de despesa per part de 
l’Ajuntament que haurà d’incloure en els pressupostos corresponents, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 
 
Primer:  Prendre el compromís plurianual de la despesa corresponent a la part no 
subvencionada de la inversió “Reforma de l’enllumenat públic de Sant Julià de 
Vilatorta”,  amb la següent previsió: 
 
exercici pressupostari fase inversió cost total elegible subvenció (50%) aportació Ajuntament

2022 1 190.613,24  157.531,60  78.765,80          111.847,44                    

2023 2 163.945,37  135.492,04  67.746,02          96.199,35                      

2023 3 110.706,71  91.493,15     45.746,58          64.960,14                      

465.265,32  384.516,79  192.258,40        273.006,92                     
 
Segon: Encarregar a l’enginyer municipal l’auditoria energètica que justifiqui l’estalvi 
energètic i les emissions de diòxid de carboni que suposarà l’actuació. 
 
Tercer: Trametre aquest acord juntament amb l’auditoria energètica a l’Institut per a la 
diversificació i estalvi d’energia, en el termini concedit. 
 
Quart: Sotmetre al Ple aquest acord per a la seva ratificació en la primera sessió que 
es celebri.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

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

1. E2021000636, en data 24 de febrer de 2021. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a Josep Maria Costa Cots la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb discapacitat, com a titular no conductor, amb les condicions establertes 
en la normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedora del 
règim de recursos que li corresponen.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- SOL·LICITUD INSTAL·LACIÓ PARADA MERCAT SETMANAL 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’informa de la sol·licitud del senyor El Yamani 
Lamkadem per instal·lar una parada al mercat dels dijous a la plaça Catalunya per a 
vendre productes com bosses, cinturons, gorres.. seguint el criteri acordat en el sentit 
que  
 
Vista la sol·licitud del senyor El Yamani Lamkadem amb registre d’entrada 
E20210000755 i en data 3 de març de 2021 per a la concessió d’una parada de 
bosses, cinturons, gorres... al mercat setmanal municipal.  



 
 

 
 

 
Tenint en compte que el mercat municipal no disposa de parades amb aquest tipus de 
productes. 
 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i atorgar permís per a la instal·lació d’una 
parada de bosses, cinturons, gorres... al mercat setmanal municipal.  
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament.  
 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  
- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 

corresponent.  

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  

- Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 

documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi treballin.  
 
Resultat: S’aprova per unanimitat. 
 
15.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es tracten els següents temes: 
 
1.- Estudi de costos del servei del Camp Tortí, als efectes de determinar si s’ha de 
produir un increment en l’import de la quota establerta en l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per a activitats culturals, esportives i lúdiques. 
 
2.- Revisió extintors Aula de cultura. 
 
16.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Finalment es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments 
presentats des de la darrera Junta de Govern Local i que es gestionaran des de cada 
regidoria en funció de les delegacions. 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 
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