
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000001  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 11 de gener de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:10 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA OBRES 104-19 
4.- LLICENCIA OBRES 130-20 
5.- LLICENCIA OBRES 82-20 
6.- LLICENCIA OBRES 180-20 
7.- LLICENCIA OBRES 83-20 
8.- LLICENCIA OBRES 117-20 
9.- LLICENCIA OBRES 168-20 
10.- MODIFICACIO REGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL 2-20 
11.- COMUNICACIO PREVIA ACTIVITAT COWORKING 
12.- DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITAT D'OFICINES I MAGATZEM DE 
MÀQUINES RECREATIVES 
13.- CANVI TITULARITAT EXPLOTACIÓ CUNÍCULA CAN RUMIA 
14.- ACCEPTACIO DE FONS DE PRESTACIO TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA DE 
LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
15.- TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
16.- CONCESSIO ESTADA EN HABITATGE DESTINAT A URGENCIA SOCIAL 
17.- CERTIFICACIO NUM.5 ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES A LA BV-5202 
18.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 14 de desembre de 2020, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 1/2021 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 

  Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Euros 

F/2021/1 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 23,90 

12/01/2021 
AOC:93859774 CERRADURA P/SERV. PUBLICOS JIS CGE 1100-30 / LLAVE ESTRIADA 
NORMAL / AMBIENTADOR 7ML.CAPILARIDAD COCHE 

31/12/2020 

 F/2021/2 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 278,30 

12/01/2021 AOC:93881966 Hores ( Asistència tècnica informàtica desembre ) 31/12/2020 

 F/2021/3 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 6,22 

12/01/2021 
AOC:94065546 REF.:TPV29 / N.Albara:3607380  Data: 10-12-20 / RODO 1/2KG SENSE 
GLUTEN 

31/12/2020 

 F/2021/4 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 100,58 

12/01/2021 
AOC:94065551 REF.:TPV29 / N.Albara:3607416  Data: 20-12-20 / COCA PA CROSSANDRA / 
PASTISSETS XOCO SENSE GLUTEN / BRACETS 

31/12/2020 

 F/2021/5 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 35,92 

12/01/2021 
AOC:94065554 REF.:TPV29 / N.Albara:3607440  Data: 27-12-20 / CACAOLAT 20cl Plastic / 
COCA COLA 50cl / PAGO 1 LITRE PRESS 

31/12/2020 

 F/2021/6 A58281262 M. BOADA SA 

 

2.117,50 

12/01/2021 
AOC:94123405 QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES, R. ANUAL I DISPO. 
ASSISTÈNCIA IMMEDIATA  DE GENER A JUNY ( C.E.I 

05/01/2021 

 F/2021/7 B59376418 CARBURANTS NURI SL 1.419,15 

12/01/2021 AOC:94135497 Gasoil Automoció 24/12/2020 

 F/2021/8 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

535,16 

12/01/2021 
AOC:94146261 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / REA 16 COARRUGADE (TIRA 6MT) 
ML. 13 REAS TALLADES MIG / ESTACA 60X4X4CM 

31/12/2020 

 F/2021/9 33940928N JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - COPISTERIA LA TINTA 82,40 

12/01/2021 AOC:94142038 FOTO + CPG 5 mm A4 / ref.: EXPO SARDANA 31/12/2020 

 F/2021/10 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 60,06 

12/01/2021 
AOC:93916005 COPIA CLAU SERRETA / PORTA MASCARETES POCKET ASSORTITS / 
MASCARETA QUIRURGICA / PENJADOR ADH INOFIX / PENJA 

31/12/2020 

 F/2021/11 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 408,68 

12/01/2021 AOC:93974355 REF: C/ MERCE- COQUILLA CLIMATITZACIO 25MM 35 06/01/2021 

 F/2021/12 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 107,69 

12/01/2021 
AOC:93974357 ref: brigada- CELER PANELL 60X60 40W 4000K BLANC / TASSA 
RECICLATGE ECORAEE 

06/01/2021 

 



 
 

 
 

F/2021/13 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 42,18 

12/01/2021 
AOC:94139640 1,165 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 
291594 ; Actual BN= 292759 Ubicación: PÇA. M 

08/01/2021 

 F/2021/14 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 534,23 

12/01/2021 
AOC:94048751 LED DE ASISTENCIA EN CARRETERA  / BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X280  / 
BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X540  / BRIDA-NYLON-NEG 

05/01/2021 

 F/2021/15 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 1.305,92 

12/01/2021 AOC:93925268 MENUS CENTRE DE DIA 31/12/2020 

 F/2021/16 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 1.182,72 

12/01/2021 AOC:93989451 MENUS CENTRE DE DIA NOV20 30/11/2020 

 F/2021/17 47812174G VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 2.897,95 

12/01/2021 AOC:93993213 SONORITZACIÓ, IL.LUMINACIÓ I AUDIOVISUAL REIS 2021 S/PRESSUPOST 07/01/2021 

 F/2021/18 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 585,56 

12/01/2021 
AOC:94108520 ALBARA 37/20 PATULEIA / ALBARA 38/20 PATULEIA / ALBARA 39/20 
MARATO / ALBARA 40/20 PATULEIA 

31/12/2020 

 F/2021/19 77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 22,74 

12/01/2021 AOC:93861092 ref. reis, ferro tub i pla 30/12/2020 

 F/2021/20 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 71,72 

12/01/2021 AOC:93848557 COCA DE SUCRE 8.150 GRS 31/12/2020 

 F/2021/21 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 1.139,39 

12/01/2021 
AOC:93998936 lloguer contenidor 20m3 / adaptació caixa 20m3 / viatges residus verds / 
el.liminació residus verds 

30/12/2020 

 F/2021/22 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 45,38 

12/01/2021 
AOC:93862902 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Higienización cooler / 18,9L. Agua 
Mineral Natural 

31/12/2020 

 F/2021/23 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 79,56 

12/01/2021 
AOC:93781062 6 CARN / 3 VERDURA / 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE 
GLUTEN 

23/12/2020 

 F/2021/24 B63422208 ACTUALITY CARPAS SL 72,60 

12/01/2021 AOC:94056048 1 Estufa BOLET amb una carrega de butà i funda de color xocolata 08/01/2021 

 F/2021/25 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. 830,06 

12/01/2021 
AOC:94030568 Serveis de seguretat nadal 2021 / Nadal 2021 / Servei de control i informació de 
23h a 6h / de Dijous 31 a 

07/01/2021 

 F/2021/26 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 44,87 

12/01/2021 
AOC:94011876 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / 
Internet 8Mb Goufone - 

02/01/2021 

 F/2021/27 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. 465,00 

12/01/2021 
AOC:94085374 Mano de obra oficial 1ª / Horas de traslado / Kilometraje / Arandela cobre / Junta 
tórica 

08/01/2021 

 F/2021/28 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 27,50 

12/01/2021 AOC:94085616 plantetes per  homenatge victimes COVID 08/01/2021 

 F/2021/29 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 39,33 

12/01/2021 AOC:94052738 Serveis Rentat Roba 31/12/2020 

 F/2021/32 F08226714 ABACUS 

 

32,98 

12/01/2021 
AOC:93829484 CARTOLINA 23x32 ROIG 50u.  / CARTOLINA A-4/185gr.VERD CLAR  50F  / 
CART. A4 235g/40Kg.VERD M.50u.  / Bossa 

31/12/2020 

 F/2021/34 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 71,85 

12/01/2021 
AOC:94180027 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / SOPA 
DE PESCADORS 1X3  / DESPESES DE PORTS (V)(75 

31/12/2020 

 F/2021/35 A17054370 PINTURES M.VICH SA 15,43 

12/01/2021 
AOC:94196251 ACV20004515 SPRAY FLUORESCENTE AMARILLO 400 ML / ACV200014515 
SPRAY EFECTO CROMADO 400 ML 

30/12/2020 

 F/2021/81 B58583568 IRIF SL 

 

81,50 

07/01/2021 SUBSCRIPCIÓ REVISTA GUIX D'INFANTS PER LA LLAR D'INFANTS 05/01/2021 

  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA OBRES 104-19 



 
 

 
 

 
Expedient núm.:  104/19 
Emplaçament:  carrer Albereda, 13 
Promotor:  Colomer Habitatges SLU 
Objecte: construcció d'un gual i formació de nova connexió a la xarxa de clavegueram 
municipal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Colomer 
Habitatges SLU i que consisteix en construcció d'un gual i formació de nova connexió 
a la xarxa de clavegueram municipal.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Colomer 
Habitatges SLU per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un gual i 
formació de nova connexió a la xarxa de clavegueram municipal, situades a carrer 
Albereda, 13, 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 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 



 
 

 
 

s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Es garantirà una amplada mínima de vorera d’1,00m en horitzontal sense 
afectació del gual. S’adjunta fitxa amb la definició constructiva i geomètrica del 
gual que ha de ser amb peça prefabricada tipus V-60. 

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

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

- La connexió a la xarxa de clavegueram s’executarà segons plànol 
d’urbanització adjunt. Cal utilitzar el brancal de desaigua existent a la parcel·la. 

  
- 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. 



 
 

 
 

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

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

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

 

 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, o de contenidors de 

residus, 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. 

- 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. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. No s’ha aportat pressupost; per 
tant es farà el càlcul segons l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 507,87 € 
segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

 
3,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,30(Cu)= 507,87 € 

 
o Base imposable : 507,87 € 
o Quota:   507,87 € x  3,00 % =  15,24 € 

 
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  507,87 €)=  30,50 € 

 

TOTAL: (Impost)  15,24 € + (Taxa)  30,50 €  = 45,74 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 130-20 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  130/20 
Emplaçament:  carrer Núria, 23 
Promotor:  Xavier Rosell Ballús 
Redactor projecte: Salvador Erra Castells 
Objecte: reforma, ampliació i modificació del nivell de la coberta de l'edifici  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Xavier 
Rosell Ballús i que consisteix en reforma, ampliació i modificació del nivell de la 
coberta de l'edifici.  
 
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 Xavier Rosell 
Ballús per a l’execució de les obres consistents en reforma, ampliació i modificació del 
nivell de la coberta de l'edifici, situades a carrer Núria, 23, 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: 
 

- Per tractar-se d’un bé inclòs en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl 
urbà; fitxa num 62, es donarà compliment a la normativa específica per 
elements catalogats; Títol VII Patrimoni de la normativa del POUM. 
 
Article 224: Nivell B: Béns culturals d’interès local (BCIL). 
 
Catàleg de Béns, fitxa 62. Proposta de protecció: únicament les llindes i 
brancals motllurats. Nivell B. No es poden destruir les llindes ni els brancals. En 
cas d’enderroc de l’edifici caldrà garantir la seva integritat i recol·locació. 
Les intervencions admeses com a Nivell B (BCIL) es detallen a l’article 224.5 
de la normativa del POUM. En el punt c) “es poden realitzar ampliació, quan les 
característiques de la parcel.la ho permetin, d’acord amb la normativa 
urbanística, sense afectar els valors protegits, si no consta una prohibició 
específica a la fitxa de protecció corresponent. Els BCILS es podran ampliar, 
d’acord amb la normativa, sempre i quan l’ampliació no afecti els valors 
protegits, que estan relacionats en cada fitxa. 
 
Per tractar-se d’obres de “reforma i ampliació de l’edifici”, s’inclouen en les 
obres de l’article 218.g) d’augment de volum o ampliació. 
L’article 221.5. diu: Quan la sol·licitud de llicència es refereixi a la demolició, o 
ampliació d’un edifici del catàleg de caràcter artístic, històric, típic o tradicional, 
o d’un edifici o construcció que formi part d’un grup d’aquest caràcter, haurà 
d’expressar, a més de la documentació habitual per a l’obtenció de les 
llicències, les següents circumstàncies. 
 L’adequació de les actuacions previstes a la regulació específica que 
per a cada edificació catalogada determina el present catàleg.  
 Si l’edifici o construcció estan inclosos en algun àmbit de protecció 
especial o protecció territorial definit pel POUM o altres plans o normes vigents 
en ordre a la protecció del patrimoni històrico-artística i o paisatgístic. 
 El destí actual de la finca i aquell que hom li pretén donar, un cop feta 
l’actuació objecte de la llicència. 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 20 de novembre 
de 2020, amb ID registre E2020004176 per la qual s’adjunta documentació al 
projecte, i el dia 31 de desembre de 2020, amb ID Registre E2020004721 per 
la qual es modifica la façana posterior i s’aporta el certificat d’acceptació de 
runes. 

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



 
 

 
 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el full d’assumeix 
de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i full de justificació del 
control de qualitat. 

- 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. 

- 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 al Nucli Antic. Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes 
mostres a la façana per tal de que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vist-i-
plau. Així mateix caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les 
obertures, les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 

- Cal donar compliment a tots els paràmetres de l’article 98 de la normativa del 
POUM que defineix la zona A; de Conjunts històrics. Entre d’altres: 

- Els forats d’il·luminació i ventilació no podran ocupar una 
superfície superior al 35% de tot el pla de façana (sense comptar 
les obertures de planta baixa). Es prohibeix la concentració de 
més del 50% per planta. Igualment, es disposarà d’un pany de 
paret, mínim de 60cm a la mitgera i de 45cm entre ells. Totes les 
obertures s’hauran de centrar en eixos verticals. En les 
proporcions dels forats, en les plantes pis, es mantindrà sempre la 
relació de major alçària a amplada. 

- Les mitgeres vistes tindran tractament de façana. 
- Obertures: Les obertures dels paraments es produiran en línia de 

façana i en cap cas es formaran terrasses interiors, exteriors o 
tribunes. 

- 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. 

- 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, 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. 
 



 
 

 
 

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 24.195,28 

€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 53.160,14 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

95,95 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,90 (Ct) x 1,20(Cu)= 53.160,14 € 

 

o Base imposable : 53.160,14 € 
o Quota:  53.160,14 € x 3,00 % = 1.594,80 € 
o Aplicant la bonificació del 50%, la quota: 797,40 € 

 
L’article 6è de l’ordenança fiscal preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. En el punt 1.a) Es concedirà 
una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les obres de rehabilitació exterior de les edificacions 
que en el POUM estiguin catalogades com a BCIL 

 
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 53.160,14 € ) =  83,16 € 

 
 

TOTAL: (Impost) 797,40 € + (Taxa)  83,16 € = 880,56 Euros 

   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 82-20 
 
Expedient núm.:  82/20 
Emplaçament:  avinguda de Jaume Balmes, 29 
Promotor:  Raimon Sanmartí Sala 
Objecte: allargar passera de formigó i col•locar pedra  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Raimon 
Sanmartí Sala i que consisteix en allargar passera de formigó i col•locar pedra.  
 
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 Raimon 
Sanmartí Sala per a l’execució de les obres consistents en allargar passera de formigó 
i col•locar pedra, situades a avinguda de Jaume Balmes, 29, d’aquest municipi. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En 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. 

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.360,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 1.360,00 €. 
o Quota:   1.360,00 € x  3,00 % =  40,80 € 

 
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 1.360,00 € ) =  31,36 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  40,80 € + (Taxa)  31,36 €  = 72,16 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 180-20 
 
Expedient núm.:  180/20 
Emplaçament:  carrer del Puig, 19 
Promotor:  Promocions Bellpuig CB 
Redactor projecte: Jordi Coll Aurich 
Objecte: modificació de projecte  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Promocions Bellpuig CB i que consisteix en modificació de projecte.  
 
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 Promocions 
Bellpuig CB per a l’execució de les obres consistents en modificació de projecte, 
situades a carrer del Puig, 19, 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 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 17 de desembre 
de 2020 amb ID Registres E2020004547per la qual es modifica el projecte 
(només la caldera) i tenint en compte els antecedents; segons els quals l’última 
llicència es va concedir el dia 22 de març de 2011 per acabar el 20% pendent 
per acabar l’habitatge segons normativa vigent. 
 
Antecedents: 
En data 19 de setembre de 2006 es va concedir llicència per la “construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat”. Exp 76/06. 
En data 23 de febrer de 2010 es va concedir llicència per l”acabament de l’obra 
de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat”. 
En data 22 de març de 2011 es va concedir llicència per l’”acabament de l’obra 
de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat”. 20% pendent d’acabar. Aquesta 
llicència va caducar el 31 de març del 2012. 
 
En data 30 de març de 2020, l’arquitecte redactor de projecte i director de 
l’obra, Jordi Coll Aurich, presenta un certificat d’aturada de l’obra que diu: “A 
data d’avui l’obra es troba executada en un 80% conforme a les dues 
fotografies que s’adjunten. Fins al moment s’ha executat fonamentació, xarxa 
de clavegueram, estructura vertical i horitzontal, coberta, tancaments d’obra de 
façana i divisòries interiors. Manca per acabar fusteria interior i exterior, 
instal·lacions i acabats. 

  
 

- 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. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per l’Annex III de la normativa del POUM.  

- 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. 

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. El valor considerat serà de 
242.530,28 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal :     
 

                                                             Superfície construïda garatge:     82,13 m2 
Superfície construïda habitatge : 199,18 m2 

281,31 m2 
  82,13 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)=    46.345,96 € 
199,18 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)=  196.184,32 € 

242.530,28 € 

Es considera el 20% del  pressupost pendent d’executar que puja a 48.506,05 € 
 

o Base imposable :  48.506,05 € 
o Quota:  48.506,05 € x 3,00 % = 1.455,18 € 

 
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 48.506,05 € ) =  78,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.455,18 € + (Taxa)  78,50 €   =  1.533,68 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 83-20 
 
Expedient núm.:  83/20 
Emplaçament:  carrer Montseny, 33 
Promotor:  Anna Reixach Cunill 
Objecte: canvi de rajoles del bany de la planta segona  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Anna 
Reixach Cunill i que consisteix en canvi de rajoles del bany de la planta segona.  



 
 

 
 

 
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 Reixach 
Cunill per a l’execució de les obres consistents en canvi de rajoles del bany de la 
planta segona, situades a carrer Montseny, 33, 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'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. 
 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.225,00 €i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 1.225,00 € 
o Quota:   1.225,00 € x  3,00 % = 36,75 € 

 
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 1.225,00 €)=  31,22 €. 
 

TOTAL: (Impost)  36,75 € + (Taxa)  31,22 € = 67,97 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 117-20 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  117/20 
Emplaçament:  av. Ntra. Sra. de Montserrat, 7 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obrir una rasa de 0,40 x 1,00 m. per ampliació de xarxa de gas canalitzat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obrir una rasa de 0,40 x 1,00 m. per ampliació de 
xarxa de gas canalitzat.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en obrir una rasa de 0,40 x 
1,00 m. per ampliació de xarxa de gas canalitzat, situades a av. Ntra. Sra. de 
Montserrat, 7, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Abans de començar l’obra cal presentar l’AUTORITZACIÓ de Diputació com a 
titular de la carretera BV-5201; on s’ha previst l’execució de la rasa segons 
documentació presentada. 

- 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. 

- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les 
obres, l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la 
comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora 
corresponent. 

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

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 1.823,66 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  1.823,66 € x  3,00 % = 54,71 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.823,66 € )=  31,82 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  54,71 € + (Taxa)  31,82 € = 86,53 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 168-20 
 
Resultat: Retirat de l’ordre del dia 
 



 
 

 
 

 
10.0.- MODIFICACIO REGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL 2-20 
 
 Vista la sol·licitud presentada pel senyor Salvador Erra Castells, en representació de 
la senyora Montserrat Parra Montalvo, en data 1 de desembre de 2020, registrada 
d’entrada amb el núm. E2020004329, sol·licitant una llicència urbanística de 
modificació del règim de propietat horitzontal de la finca situada al carrer de Coll de 
Romagats, núm. 2 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable de data 7 de gener de 2021, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“La finca situada al carrer Coll de Romagats 2 de Sant Julià de Vilatorta, s’hi troba un 
edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa destinada a garatge, i plantes 
primera i segona destinades a habitatge. La referència cadastral és la 
3915105DG4431N0001ID. Es tracta d’una finca en règim de propietat horitzontal. 
Actualment l’entintat número 1 inclou el garatge en planta baixa i l’habitatge de planta 
primera. 
 
Segons la documentació que figura en l’escriptura que s’acompanya a la instància 
presentada, la informació registral té les següents dades registrals: 
 

Registre de la Propietat núm. 3 de Vic  
Finca 2891 
Tom 2754,  
Llibre 62, de Sant Julià de Vilatorta 
Foli 4,  

 
La descripció segons hi consta, és la següent:  

 
“DEPARTAMENT NÚMERO U.- Habitatge completament acabat, situat a les 
plantes baixa i primera alta, de la casa assenyalada amb el número dos en el 
carrer Coll de Romagats, de la població de Sant Julià de Vilatorta. La planta 
baixa es destina a garatge i la primera planta alta a habitatge, i mesuren, cada 
una, vuitanta metres quadrats construïts, i seixanta metres vuitanta-un 
decímetres quadrats útils. LIMITA, tot junt, mirant des del carrer: al front, amb 
caixa de l’escala general, i amb el carrer de situació, a la primeres planta 
mitjançant projecció vertical; per la dreta, amb l’esmentada caixa d’escala, i 
amb finca dels senyors Enric Godayol i Manuel Parra; i per l’esquerra i pel fons, 
amb resta de finca matriu de la que es va segregar el terreny de la total finca, 
que va quedar de la senyora Angelina Riera Reguer. 

 
La modificació del Règim de Propietat Horitzontal proposa 2 entitats registrals 
independents: 

 
Entitat 1 bis: Local garatge a la planta baixa, de la casa assenyalada amb el 
número dos en el carrer Coll de Romagats, de la població de Sant Julià de 
Vilatorta. 
Es destina a garatge i té una superfície construïda de 78,57 metres quadrats i 
útils de 67,83 metres quadrats. 
 



 
 

 
 

Entitat 1: Habitatge completament acabat, situat a la primera planta de la casa 
assenyalada amb el número dos en el carrer Coll de Romagats, de la població 
de Sant Julià de Vilatorta. 
Té una superfície construïda de 72,40 metres quadrats i útils de 60,79 metres 
quadrats, constant a més d’una terrassa de 6,65 metres quadrats 

 
S’adjunta a la sol·licitud la memòria justificativa, plànols a escala adequada per 
identificar les entitats en les que es vol dividir horitzontalment, l’escriptura i la proforma 
de la divisió. 
 

 
  



 
 

 
 

 
El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat, 
emet el següent informe: 
 

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

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

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

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

 
Atès que la proposta de modificació d’un règim de propietat horitzontal de l’edifici del 
carrer Coll de Romagats 2 de Sant Julià de Vilatorta s’ajusta a la normativa del 
planejament vigent, s’informa FAVORABLEMENT proposta de divisió horitzontal 
presentada.” 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Atorgar a la senyora Montserrat Parra Montalvo, la llicència urbanística de 
modificació del règim de propietat horitzontal de la finca  registral núm. 2891  inscrita al 
Registre de la Propietat núm. 3 de Vic, segons informe tècnic transcrit més amunt i la 
memòria i plànols degudament diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
11.0.- COMUNICACIO PREVIA ACTIVITAT COWORKING 
 



 
 

 
 

 Vista la sol·licitud presentada pel senyor Pere Coma Roura, en representació de 
l’empresa Glamping World SL, amb NIF B-67034298, per la qual presenta una 
comunicació prèvia d’una activitat de baix risc destinada a coworking, situada al carrer 
de la Indústria, núm. 30 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient, amb 
indicació de les següents observacions: 
 
“.../... El titular haurà de presentar sol·licitud de permís d’obres per a la instal·lació de 
la cambra higiènica que indica al seu annex de data 03.12.2020 així com un plànol 
amb la distribució resultant de la planta baixa. Aquesta instal·lació s’hauria de fer tan 
aviat com li fos possible al titular. 
“Caldrà que presenti còpia de l’acta d’inspecció favorable de la instal·lació elèctrica per 
part d’entitat autoritzada.” 
 
Vista la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, i atenent a les especificacions de la documentació, l’activitat es 
troba classificada dins de l’epígraf 7490 (altres activitats professionals i tècniques 
ncaa) i en disposar d’una superfície construïda superior a 500 m2, és una activitat 
econòmica de baix risc (Annex II) sotmesa a Comunicació Prèvia. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que el senyor Pere Coma Roura, en representació de l’empresa Glamping Word SL 
exerceix l’activitat de coworking al carrer de la Indústria, núm. 30 d’aquesta població, 
en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació 
local, seguint  les observacions que consten a l’informe emès per l’enginyer municipal. 
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
12.0.- DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITAT D'OFICINES I MAGATZEM DE 
MÀQUINES RECREATIVES 
 
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Santbar SL, amb NIF B-59342378, per la 
qual presenta una declaració responsable d’una activitat econòmica innòcua destinada 
a oficines i magatzem dedicada a l’explotació de màquines recreatives, situada al 
carrer de Ramon Llull, núm. 13 planta baixa de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, i atenent a les especificacions de la documentació, l’activitat es 
troba classificada dins de l’epígraf 821 (activitats administratives i auxiliars d’oficina) i 
en disposar d’una superfície construïda inferior a 500 m2, és una activitat econòmica 
innòcua (Annex I) sotmesa a Declaració Responsable. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la Declaració 
Responsable, que l’empresa Santbar SL exerceix l’activitat destinada a oficines i 
magatzem dedicada a l’explotació de màquines recreatives al carrer de Ramon Llull, 
núm. 13 planta baixa d’aquesta població, en virtut de la comunicació prèvia presentada 
en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
13.0.- CANVI TITULARITAT EXPLOTACIÓ CUNÍCULA CAN RUMIA 
 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Jordi Aumatell Bonada, en representació de 
Miniorycs SL, amb NIF B-66363631, per la qual es demana canvi de titularitat de 
l’explotació cunícula de cercle tancat, situada a Can Rumia de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats i atès l’article 64 de transferibilitat. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de l’activitat d’explotació 
cunícula de cercle tancat (exp. 13/06),  situada a Can Rumia de Sant Julià de Vilatorta,  
i que a partir de la data de comunicació dels interessats a l’Ajuntament constarà a nom 
de Miniorycs SL.   
 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en 
els deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de 
l’antic titular. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 9 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €, corresponent a la comprovació 
de les comunicacions relatives a les activitats del decret 112/2010, de 21 d’agost. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- ACCEPTACIO DE FONS DE PRESTACIO TREBALL, TALENT I 
TECNOLOGIA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
 Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 
12 de novembre de 2020, amb número de registre 537 sobre aprovar el Programa 
específic Treball, Talent i Tecnologia en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023. 
 
Atès que, d’acord amb el dictamen, es concedeix a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta un import de 8.107,03€ per l’any 2021 i 4.356,33 € per a l’any 2022, és a dir, 
un total de 12.472,36 € en el marc del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia. 
 
Atès que aquest programa està destinat a persones d’entre 16 i 64 anys, amb un nivell 
mínim d’estudis d’ESO o equivalen i en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació o de millor d’ocupació al SOC, en situació de llocs de treball en procés de 



 
 

 
 

desaparició i/o transformació o en situació d’inactivitat, essent el grups preferents a 
tractat els de les dones i els joves. Per altra banda, l’altra perfil de beneficiari seran 
empreses amb perspectives de creixement, fort arrelament territorial i potencialment 
generadores d’ocupació de qualitat i que es trobin en determinades circumstàncies 
exposades al règim regulador del programa. 
 
Ateses que les característiques tècniques del programa fan que sigui convenient 
elaborar projectes conjunts amb diferents municipis i vist positivament el projecte 
conjunt presentat pel Consell Comarcal d’Osona. 
 
Atès que, d’acord amb el règim regulador, per a l’acceptació de l’ajut concedit cal 
presentar un pla d’acció així com el formulari d’acceptació. 
 
Atès que el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona ofereix suport 
per a la redacció de la memòria que determini el pla d’acció que s’executarà amb l’ajut 
concedit. 
 
Atès que cal presentar l’acceptació juntament amb la documentació com a màxim fins 
el 30 de gener de 2021. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per un import total de 12.472,36€ en el marc del Programa específic 
Treball, Talent i Tecnologia. 
 
Segon.- Aprovar el pla d’acció que regirà l’execució de les actuacions previstes en el 
projecte conjunt del Consell Comarcal d’Osona en el marc del programa Treball, Talent 
i Tecnologia. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal Municipal de 
Tràmits (PMT), als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
15.0.- TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per Joan Riera Bagué, 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. E2020004654, en data 23 de desembre de 2020. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 



 
 

 
 

Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a Joan Riera Bagué 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 interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedora del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
16.0.- CONCESSIO ESTADA EN HABITATGE DESTINAT A URGENCIA SOCIAL 
 
Vist l’informe emès pel Consorci d’Osona de Serveis Socials posant de manifest la 
situació de risc social temporal de la senyora Katherine Zuñiga Castillo i la seva filla 
recent nascuda per la manca d’autonomia personal i necessitat de prestacions socials 
així com l’actual situació d’emergència sanitària. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa d’un habitatge destinat a ús 
social el qual es troba actualment buit i atenent a la situació de risc social d’aquesta 
persona, es considera adient la cessió d’ús de l’habitatge del carrer de la N’Anna Xica, 
13 baixos tercera des del dia 12 de gener fins al 16 de març de 2021, amb possibilitat 
de revisió i ampliació, com a mesura excepcional i temporal. 
 
Tenint en compte que, d’acord amb l’article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Bases del Règim Local és competència de l’Ajuntament l’avaluació i informació de 
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc 
d’exclusió social i atès el Decret d’Alcaldia de delegació de competències de 17 de 
juny de 2019 pel qual són competència de la Junta de Govern Local les concessions 
sobre béns locals. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Concedir a la senyora Katherine Zuñiga  la cessió d’ús temporal de l’habitatge 
del carrer de la N’Anna Xica, 13 baixos tercera del dia 12 de gener de 2021 fins a 16 
de març de 2021 amb possibilitat de revisió de la seva situació i, si s’escau, ampliació 
de la concessió. 
  
Segon.- Facultar a la regidora de serveis socials, gent gran, voluntariat i cooperació 
per a la signatura i formalització del contracte corresponent. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci d’Osona de Serveis Socials, als 
efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
17.0.- CERTIFICACIO NUM.5 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.5 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 105.975,32 € més 22.254,82 € en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.5 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 128.230,14 € 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 2020 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
18.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 



 
 

 
 

- Convocatòria subvencions destinades a finançar obres i/o actuacions de reforma, 
millora i manteniment d’equipaments culturals locals, promoguda per l’àrea de 
cultura de la Diputació de Barcelona 

 
Finalment es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments 
presentats des de la darrera Junta de Govern Local i que gestionaran cada regidoria 
en funció de les delegacions. 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 
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