
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000004  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 22 de febrer de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sessió telemàtica 

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez 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.- RELACIO CONTRACTES MENORS 
3.- CERTIFICACIÓ NÚM 7 OBRA ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES A LA BV 
5202 
4.- CERTIFICACIÓ 4 OBRA URBANITZACIÓ LA RAMBLETA I ITINERARI PER A 
VIANANTS DE LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D'EN TITUS 
5.- LLICENCIA OBRES 178-20 
6.- LLICENCIA OBRES 9-21 
7.- LLICENCIA OBRES 15-21 
8.- LLICENCIA OBRES 13-21 
9.- LLICENCIA OBRES 16-21 
10.- SOL·LICITUDS AL CATALEG 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
11.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FINANÇAR OBRES I/O ACTUACIONS DE 
REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS CULTURALS LOCALS 
12.- CONVENI AMB CCO DE FINANÇAMENT D'OBRES D'ABASTAMENT EN ALTA 
OSONA-SUD 
13.- TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONA AMB DISCAPACITAT 
15.- ACORD PER INSTAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PERQUÈ APROVI EL 
DECRET D'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINITIVA CONSIGNADA EN EL 
PRESSUPOST 
16.- 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 22 de febrer de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 4/2021 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2021/178 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

20210100000287 280,72 

08/02/2021 
AOC:95535034 PORTA METAL.LICA 700X2100 PAS-60 LLISA DRET. 
/ PORTA METAL.LICA 800X2100 PAS-70 LLISA DRET. / RAPID 
MARFIL 

31/01/2021 

  F/2021/179 33940928N 
JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - COPISTERIA LA 
TINTA 

1 016595 189,96 

08/02/2021 
AOC:95535829 FOTO+CPG5 A3 4+0 / FOTO+CPG5 A2 4+0 / 
CAROLINA IRIS COLOR / ref. EPO SARDANES / PLOTER COLOR 
A1+C-PLUMA / R 

29/01/2021 

  F/2021/180 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A602185 44,10 

08/02/2021 AOC:95534617 MASCARA FFP2 EMBOLSADO INDIVIDUAL C-20U. 05/02/2021 

  F/2021/181 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A602186 59,40 

08/02/2021 AOC:95534622 GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. 05/02/2021 

  F/2021/182 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL 2020/RS/000982 303,86 

08/02/2021 AOC:95552536 MENU DIARI 08/02/2021 

  F/2021/183 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211041420 30,25 

08/02/2021 
AOC:95531706 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 
(Sant Julià de Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone - 

02/02/2021 

  F/2021/184 A58281262 M. BOADA SA 

 

86012 70,72 

09/02/2021 
AOC:95575915 BATERIA 12 V 7 A / MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP 
/ MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( 
AJUN 

31/01/2021 

  F/2021/185 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 295 63,71 

09/02/2021 AOC:95611173 REF: CASAL AVIS- Grohe caja bateria + 42886 09/02/2021 

  F/2021/186 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 296 703,82 

09/02/2021 
AOC:95611202 REF:CAP- HORES TREBALL OEPRARI- dimecres 3 
Febrer- canviar bomba / GRU BOMBA IP20 /15 1X230V 150MM 
ENTRE RA 

09/02/2021 

  F/2021/187 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21012513 42,10 

09/02/2021 
AOC:95588758 1,071 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 292759 ; Actual BN= 293830 Ubicación: 
PÇA. M 

08/02/2021 

  F/2021/188 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 354 53,07 



 
 

 
 

10/02/2021 AOC:95659808 OR-PG540XLBK / OR-CL541XLCO 03/02/2021 

  F/2021/189 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 353 48,58 

10/02/2021 AOC:95660037 OR-PG540XLBK / OR-CL541CO 03/02/2021 

  F/2021/190 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A602371 18,40 

10/02/2021 AOC:95655265 DESINBAC TOL 1L +  PISTOLA 09/02/2021 

  F/2021/192 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A602431 87,62 

11/02/2021 
AOC:95710618 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B / PAPEL HIGIENICO 2C 
STRONG 18M. P-108 

10/02/2021 

  F/2021/193 B63422208 ACTUALITY CARPAS SL A/2021007 363,00 

11/02/2021 
AOC:95734593 4 Estufes (model BOLET) amb funda i carregà de gas 
butà / Transport 

11/02/2021 

  F/2021/194 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-28 241,73 

11/02/2021 
AOC:95700676 pernil cuit cuixa / ous mitja dotzena / ossos espinada / 
mandonguilles grans / bistec extra / cuixes pollas 

11/02/2021 

  F/2021/195 B08885030 JEP.S.L. 

 

1 000453 68,97 

12/02/2021 
AOC:95770961 MASCARA INTEGRAL PROTECCIO 
(270x220x30mm)C/84U-1U. 

11/02/2021 

  F/2021/196 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/210279 28,54 

12/02/2021 
AOC:95770515 Reactiu liquid clor lliure A+B / Cubeta de vidre per 
equips series HI93 i HI832 ( Instal lacio: Pavello mun 

08/02/2021 

  F/2021/200 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A2100086 174,39 

12/02/2021 AOC:95778961 Rueda sin soporte boca de aspiración / Transporte 12/02/2021 

  F/2021/212 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2104000611 7,57 

15/02/2021 
AOC:95846338 10703589 - GOMA SEMICONICA 1' -  RECOVAL / 
816.418.00.1-JUNTA CAMPANA 63x32-GEBERIT / 200125-ADHESIVO 
SOLDA 

30/01/2021 

  F/2021/214 F02944874 EQUILATERA COOPERATIVA SCCL F 2021-F02 103,00 

16/02/2021 
AOC:95873887 Formació per a l'elaboració del protocol de prevenció, 
detecció, abordatge i seguiment de l'assetjament sex 

15/02/2021 

  F/2021/215 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 100051 181,50 

17/02/2021 
AOC:95983310 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 
10518045-1 Títol: Ajunt. de Sant Julià - Baner Escrutini El 

15/02/2021 

  F/2021/217 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2021/004835f1 
1.672,3

7 

16/02/2021 151 TARGETES DE TRANSPORT 09/02/2021 

  F/2021/218 B08827941 BUNYESPO SL 

 

21-FVR-0085 700,59 

16/02/2021 MAMPARES PER ELECCIONS, SAFATA DNI 09/02/2021 

  F/2021/219 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS 
FRO2021026328
6 

33,23 

16/02/2021 SEGELLS MES DE GENER 31/01/2021 

  F/2021/220 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SA 

 

4,57 

17/02/2021 SUBMINISTRAMENT GAS SET FONTS 04/02/2021 

  F/2021/221 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SA 

 

354,48 

17/02/2021 SUBMINISTRAMENT GAS I DRETS DEPRESA I ALTA 04/02/2021 

  F/2021/222 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 79,06 

17/02/2021 SUBMINISTRAMENT GAS CA L'ANGLADA 31/01/2021 

  F/2021/223 B61557583 TEIXIDOR TOPOGRAFIA, SL 210004 302,50 

17/02/2021 
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE 
DE LA CREU DEL TALL 

31/01/2021 

  F/2021/247 33938630Z JOSEP COLOMER I CASAS 21/2923 575,96 

18/02/2021 
AOC:96067837 JCB 1CX Pala ( c. de l'energia) / JCB 1CX Martell ( c. 
de l'energia) / Camió Man 

31/01/2021 

  F/2021/248 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045499548 310,76 

19/02/2021 
AOC:96097388 PILA-ALCALINA-AAA-MICRO-LR03-1,5V  / TENAZAS-
REGULABLES-ZEBRA-11-POSIC-L250MM  / FUSIBLE ENCHUFABLE 
ROJO  1 

16/02/2021 

  F/2021/252 G08844797 ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT 8818 59,00 

19/02/2021 SUBSCRIPCIÓ REVISTA IN-FÀN-CI-A ANY 2021 18/02/2021 

  F/2021/253 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 27,54 

19/02/2021 SUBMINISTRAMENT GAS CA L'ANGLADA 14/02/2021 

  



 
 

 
 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- CERTIFICACIÓ NÚM 7 OBRA 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.7 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 155.195,81€ més 32.591,12€ en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.7 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 187.786,93 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1532.01.609.00 per incorporació de crèdits a 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 
 
Aquest punt queda pendent sobre la taula. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 178-20 
 
Expedient núm.:  178/20 
Emplaçament:  av. Jaume Balmes/av. Sant Jordi 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obertura de rasa per ampliació de xarxa i "religamientos técnicos" de gas 
canalitzat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura de rasa per ampliació de xarxa i 
"religamientos técnicos" 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 obertura de rasa per 
ampliació de xarxa i "religamientos técnicos" de gas canalitzat, situades a av. Jaume 
Balmes/av. Sant Jordi, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- 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. 

- Cal adequar-se a les determinacions del projecte d’infraestructures” Projecte de 
millora i adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, línia elèctrica de baixa 
tensió i telecomunicacions des del Parc de les Set Fonts fins al carrer Sant 
Ponç”. 

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del 
moment de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar 
el restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre 
en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura 
de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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



 
 

 
 

3. Acabat del paviment igual a l’existent; en funció del tram. 
- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 

compactada al 98% de l’assaig Marshall. 
- Paviment de llambordes de pedra/formigó/ceràmiques de format 

quadrat/rectangular; segons preexistent. 
- Paviment de lloses de pedra/prefabricades d’igual dimensions a les 

inicials. 
- 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 26.044,60 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  26.044,60 € x  3,00 % =  781,34 € 

 
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  26.044,60 €)=  56,04 € 
 

TOTAL: (Impost)  781,34 € + (Taxa)  56,04 € = 837,38 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 9-21 
 
Expedient núm.:  9/21 
Emplaçament:  carrer de la Mercè, 55 
Promotor:  Carme Pladevall Cano 
Redactor projecte: Salvador Erra Castells 
Objecte: obres d'ampliació del garatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Carme 
Pladevall Cano i que consisteix en obres d'ampliació del garatge.  
 



 
 

 
 

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 Carme 
Pladevall Cano per a l’execució de les obres consistents en obres d'ampliació del 
garatge, situades a carrer de la Mercè, 55, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació inclosa en la llicencia urbanística 
amb núm. D’expedient 69/11 per la qual es va demanar l’edificació d’un conjunt 
de garatges en un sòl projecte per tal de ser un projecte unitari com preveu la 
normativa urbanística. 

- 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 l’estudi bàsic de 
seguretat 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, 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. 

- 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. 

- 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. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
10.553,94 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 16.658,60 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 32,60 m2 
32,60 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,00(Cu)= 16.658,60 € 

 
o Base imposable :  16.658,60 € 
o Quota:  16.658,60 € x 3,00 % =  499,75 € 

 
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 16.658,60 € ) =  46,65 € 
 

TOTAL: (Impost)  499,75 € + (Taxa)  46,65 €  = 546,40 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 15-21 
 
Expedient núm.:  15/21 
Emplaçament:  carrer del Doctor Guerra, 5 A 
Promotor:  Japan Espais SL 
Objecte: construcció d'un estany banyable de 20 m2.  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Japan 
Espais SL i que consisteix en construcció d'un estany banyable de 20 m2..  
 
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 Japan Espais 
SL per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un estany banyable de 
20 m2., situades a carrer del Doctor Guerra, 5 A, 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: 
 

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

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

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

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

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 
la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 

 
Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal que complir amb la separació mínima al límit de 



 
 

 
 

parcel·la de 1 m., tal com es demana en la llicència urbanística. L’equip de 
maquinària i depuració també s’ha de col·locar soterrat respecte el nivell 
natural del terreny. 

 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal•lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
4.940,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 11.242,00 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

20,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 11.242,00 € 
 

o Base imposable :   11.242,00 € 
o Quota:  11.242,00 € x  3,00 % =  337,26 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 11.242,00 €) = 41,24 € 

 

TOTAL: (Impost)  337,26 € + (Taxa)  41,24 €  = 378,50 € Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 13-21 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  13/21 
Emplaçament:  carrer del Rector Roca, 5 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obertura de rasa per obres de manteniment de substitució d'una vàlvula  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura de rasa per obres de manteniment de 
substitució d'una vàlvula.  
 
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 obertura de rasa per obres 
de manteniment de substitució d'una vàlvula, situades a carrer del Rector Roca, 5, 
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 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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 tindrà lloc, en cada tram, en un termini màxim 

de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- Execució de les reposicions: 

La reposició del paviment s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra. Serà la següent: 
Paviment de llambordins de formigó tipus tegula-six de la casa Breinco, de 
dimensions 10x10 i 8cm de gruix, sense bisellar, acabat envellit de cantells 
desgastats, color “desert”. 
CARACTERÍSTIQUES DELS LLAMBORDINS: 
 - Composició: formigó d’alta qualitat, fabricats amb àrid granític-silici i un 
15% d’àrids reciclats. 
 - Característiques: monocapa acolorit en massa amb òxids de ferro 
d’alta resistència als fenòmens climàtics i les radiacions solars. 
 - Acabat superficial: hidrofugat en massa i amb superfície antilliscant 
(classe 3 segons cte) 
 - Densitat: 2238 kg/m3. 
 - Resistència: conforme a la normativa aplicable UNE-EN 1338. 
COL·LOCACIÓ: 

- Material d’unió: llit de 3cm de morter M-16a fresc. 
- Forma d’aplicació: mentre el morter sigui fresc, s’hi ha d’afegir 

mitjançant espolsada un lligant d’adhesió mineral d’alta resistència, 
tipus “tack eco” de Kerakoll, escampat uniformement fins a aconseguir 
un gruix d’almenys 2mm (aprox 2-3 kg/m2). Mullar l’espolsada amb 
una regadora per aspersió i col·locar les peces de paviment. Colpejar 
el paviment amb l’eina adequada en sentit transversal a la col·locació i 
comprovar constantment l’adhesió de la peça. Si cal, mullar novament 
la superfície. Prèviament a la col·locació de les peces, s’aplicarà amb 



 
 

 
 

una brotxa una capa de beurada adhesiva també al dors del material 
de recobriment. 

- Sistema de col·locació: a trencajunt. 
- Juntes: de 12mm de gruix (formades amb plantilla), s’omplen amb el 

mateix morter de col·locació. 
 

  
 

- 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. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 1.500,00 €. Cal acreditar-ne 
la seva constitució en el termini d’un mes. 

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

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

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

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 



 
 

 
 

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

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

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

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 16-21 
 
Expedient núm.:  16/21 
Emplaçament:  carrer de Núria, 25 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obertura de rasa per execució d'una escomesa directa de gas natural  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura de rasa per execució d'una escomesa 
directa de gas natural.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en obertura de rasa per 
execució d'una escomesa directa de gas natural, situades a carrer de Núria, 25, 
d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 dies. El transcurs d’ambdós terminis 
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de 
la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del 
moment de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar 
el restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre 



 
 

 
 

en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura 
de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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

- 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 618,00 € i es considera adequat. 

 
o Quota:   618,00 x  3,00 % = 18,54 € 

 
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 618,00 €) =  30,61 € 
 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  18,54 € + (Taxa)  30,61 € = 49,15 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
10.0.- SOL·LICITUDS AL CATALEG 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, en data 28 de gener de 2021 va aprovar la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona, que la Diputació posa a disposició dels governs locals de la 
província, amb la finalitat d’oferir una cooperació que respongui a una planificació 
coherent i un desplegament eficient i de garantir que els ens locals poden prestar 
serveis i realitzar activitats per a la ciutadania que per si mateixos no podrien assumir 
en les condicions adequades i, a més, fer-ho de forma equilibrada en el territori. 
 
Estudiades per cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius 
àmbits i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el 
termini per a les sol·licituds de gran part dels recursos del Catàleg finalitza els propers 
4 de març i 30 d’abril de 2021, es proposa a la Junta de Govern, presentar les 
següents sol·licituds: 
 

RECURS 

Arranjament d'habitatges 

Implantació d'accions sostenibles 

Planificació per a la transició energètica i el clima 

Servei local de teleassistència 

Promoció de la salut 

Protecció de la salut 

Ciutats educadores: funció educativa de les famílies 

Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut 

Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere 

Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitat 

Sensibilització envers les relacions igualitàries 

Actuacions de prevenció i detecció d'addiccions en adolescents i joves 

Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals 

SeTDIBA: migració de documents i solucions d'administració digital 

Suport a la ciutadania en la tramitació electrònica 

Coneguem els nostres parcs 

Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadana 

Dictàmens i assessorament jurídics 

Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables 

Esdeveniments esportius 



 
 

 
 

Programes esportius 

Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius 

Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions d'ens locals 

Préstec de material esportiu 

Trofeus i medalles 

Digitalització de documents dels arxius municipals 

Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 

Gestió de comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica 

Educació ambiental per la transició energètica 

Anem al teatre 

Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals 

Assessoraments i recerca del patrimoni cultural local 

Festivals artístics 

Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana 

Activitats amb monitoratge de sensibilització ambiental 

Activitats de sensibilització i educació ambiental 

Activitats de sensibilització i educació ambiental en ecosistemes aquàtics continentals 
(Va d'aigua) 

Exposicions de medi ambient 

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables 
(1) 

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables 
(2) 

Cens d'activitats 

Plans i programes de verificació d'activitats comunicades 

Finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitats 

Avaluació de la qualitat de les aigües 

Estudi de la qualitat de l'aire 

Animals de companyia 

Retirada de nius de vespa asiàtica (Vespa velutina) 

Substitució de llumeneres contaminants 

Estudis i plans d'accessibilitat 

Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilients (1) 

Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilients (2) 

Planejament urbanístic per a petits municipis 

Protecció del patrimoni arquitectònic 

Millora de rieres, torrents i barrancs en sòl urbà 

Prevenció incendis forestals: obertura de franges 

Recerca historicoarqueològica 

 
Cal tenir en compte que hi ha recursos del Catàleg que es tracta de fons de prestació 
pels quals no cal presentar sol·licitud i que es concedeixen directament als 
Ajuntaments, entre ells: 
 



 
 

 
 

Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis 
socials 

Finançament dels serveis socials bàsics 

Finançament en l'àmbit de joventut 

Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis 

Dispositius i programari per facilitar el treball remot 

Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals 

Activitats culturals del cicle festiu 

Digitalització i condicionament d'equipaments esportius (Pla de xoc) 

Dinamització de l'activitat física i l'esport local 

Reactivació de serveis als equipaments esportius (Pla de xoc) 

Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals 

Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica 

 
Finalment, determinats recursos tècnics i/o materials es poden sol·licitar al llarg de 
l’any pel qual correspondrà sol·licitar-los segons les necessitats que sorgeixin a 
l’Ajuntament al llarg del 2021. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
11.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FINANÇAR OBRES I/O ACTUACIONS 
DE REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS CULTURALS 
LOCALS 
 
Vista la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora 
i manteniment d’equipaments culturals locals de la Diputació de Barcelona. 
 
Tenint en compte que d’acord amb les bases reguladores de la convocatòria es pot 
sol·licitar ajut per a fins a 4 equipaments culturals de titularitat municipal. 
 
Atesa la situació sanitària i econòmica actual que ha afectat d’una manera crítica el 
sector cultural, l’Ajuntament considera que és essencial habilitar i adequar els espais 
culturals de titularitat municipal per tal que estiguin a disposició tant de les entitats 
culturals com per la ciutadania i els serveis municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta té previst executar les obres de reforma dels lavabos de 
l’Aula de Cultura, equipament municipal inclòs en el cens d’equipaments del Pla 
d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCAT), per tal d’adequar els lavabos a la 
normativa d’accessibilitat així com dur a terme una renovació del sistema d’il·luminació 
consistent en la instal·lació d’un sistema led que suposarà un estalvi tant econòmic 
com energètic considerable.  
 
D’altra banda, l’Ajuntament té previst també dur a terme una actuació a l’equipament 
municipal de l’Antic Ajuntament de Vilalleons de reforma dels lavabos així com la 
instal·lació de passamans a les escales i diversos treballs de pintura necessaris per 



 
 

 
 

l’estat actual de l’equipament i tenint en compte que es tracta d’actuacions per tal de 
millorar l’accessibilitat, el confort i la seguretat de l’equipament. 
 
Atès que es tracta de dos equipaments amb activitat cultural regular els quals es 
posen a disposició de les entitats culturals així com veïns i veïnes del municipi per dur 
a terme activitats culturals i socials i, per això, es considera que han de disposar d’uns 
lavabos habilitats i accessibles al tractar-se d’un servei bàsic en un equipament públic. 
 
Tenint en compte que segons les bases reguladores les actuacions s’han d’executar 
dins els exercicis 2021 i/o 2022 i que les actuacions exposades estan previstes per 
aquest exercici 2021; i que es compleixen els requisits exigits per la convocatòria. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona subvenció per a finançar les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals per dur a 
terme les següents actuacions:  

- Aula de Cultura: reforma dels lavabos i renovació del sistema d’il·luminació. 
- Antic Ajuntament de Vilalleons: reforma dels lavabos, instal·lació de 

passamans a les escales i treballs de pintura.  
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de la sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Barcelona així com per a tots aquells tràmits que siguin necessaris. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- CONVENI AMB CCO DE FINANÇAMENT D'OBRES D'ABASTAMENT EN 
ALTA OSONA-SUD 

 

Que el municipi de Sant Julià de Vilatorta està integrat dins de l’abastament 
d’Osona Sud. 
 
Que en la Comissió de seguiment del conveni de l’abastament d’Osona Sud de 
data 28 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal i Aigües d’Osona van exposar el 
finançament de les actuacions per les quals es disposa del 60% de l’import per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Que aquestes actuacions són:  

- Construcció d’un dipòsit de regulació a Sant Marc 
- Construcció d’un dipòsit de regulació a Montrodon 
- Instal·lació de filtres de sorra a l’ETAP d’Osona Sud a Manlleu 
- Control de cabals captats i lliurats 

 
Que Aigües d’Osona serà el promotor d’aquestes actuacions i la part no finançada 
l’hauran d’aportar els ajuntaments, repartint l’import d’acord amb la dotació 
assignada i la mitjana dels consums dels darrers 3 anys, quedant en els imports 
següents:  
 



 
 

 
 

 
 
Vist l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents 
acords:  
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet a aportar la 
quantitat indicada en el quadre anterior,  repartit en 10 anys a partir de 2022, el 
què correspon a la quantitat anual que figura en el quadre que segueix. 



 
 

 
 

AIGUAFREDA 2.858,01 €       714,50 €            

BALENYÀ 6.779,94 €       1.694,98 €        

CALLDETENES 4.415,88 €       1.103,97 €        

CENTELLES 5.728,36 €       1.432,09 €        

EL BRULL 337,86 €          84,47 €              

FOLGUEROLES 2.638,53 €       659,63 €            

LES MASIES DE RODA 1.829,68 €       457,42 €            

MALLA 781,95 €          195,49 €            

MANLLEU 29.652,07 €    7.413,02 €        

RODA DE TER 8.822,28 €       2.205,57 €        

SANT JULIÀ VILATORTA 1.856,17 €       464,04 €            

SANT MARTÍ DE CENTELLES 1.791,00 €       447,75 €            

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 7.556,41 €       1.889,10 €        

L'ESQUIROL 4.731,13 €       1.182,78 €        

SEVA 6.155,15 €       1.538,79 €        

TARADELL 9.900,18 €       2.475,05 €        

TAVÈRNOLES 610,80 €          152,70 €            

TONA 10.933,60 €    2.733,40 €        

TOTAL 107.379,01 €  26.844,75 €      

Quota anual 

per municipi

Quota 

trimestral per 

municipi

Municipis

 
 
 
Segon.- Que serà decisió de l’Ajuntament si aquest import anual es vol repercutir a 
tarifa d’aigua en baixa o suportar directament per l’ajuntament, en tot cas des de 
l’ajuntament s’abonarà a Aigües d’Osona com una quota trimestral. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet a tenir aquesta 
partida prevista al pressupost de 2022 i en els successius fins arribar a l’import 
total.  
 
Quart.- Que en cas de que Aigües d’Osona obtingui baixes econòmiques en el 
procés d’execució de les actuacions,  aquestes es regularitzaran en els imports de 
l’última anualitat.  
 
Cinquè.- Que es manifesta l’interès en que es duguin a terme les actuacions per 
les quals es disposa de finançament de l’ACA en el benentès que són necessàries 
per l’abastament d’Osona Sud al qual pertany el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Sisè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació pel Ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que es convoqui. 

 
 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
13.0.- TARGETA D'APARCAMENT PER PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per Josep Masó Capalleras, 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. E2021000505, en data 15 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 Masó Capalleras 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  
 
 
 
15.0.- ACORD PER INSTAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PERQUÈ APROVI 
EL DECRET D'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA 
EN EL PRESSUPOST 
 



 
 

 
 

    L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està executant amb previsió de finalització el 
proper 21 de març de 2021, el projecte de les obres “ Reforma del carrer de la 
Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus”, resultat 
de la refosa de dos projectes ( carrer de la Rambleta i itinerari de vianants) que en un 
determinat àmbit, justament en la seva confluència en la carretera BV-5201, es 
solapaven. 
 
Aquest projecte que té un import de 574.938,69 € (IVA inclòs), adjudicat per 
545.559,32 € (IVA inclòs) comptava amb el següent finançament: 
 
 

Diputació . Meses de concertació 112.350,52   

 Caixa de crèdit local 175.000,00   

subvenció Diputació . Catàleg de serveis25.050,00     

aportació de la GSIVM 38.294,99     

préstec BBVA 77.580,87     

recursos propis 77.550,31     

contribucions especials 39.732,63     

545.559,32    
 
 
La tramitació del projecte refós va implicar una demora en l’execució del mateix 
provocant un sol·licitud d’ampliació de terminis d’execució i justificació per part de 
l’Ajuntament que fou desestimada per la Diputació de Barcelona perquè durant la 
tramitació interna relativa a la disponibilitat de crèdit pressupostari es va sobrepassar 
el termini per poder concedir l’ampliació sol·licitada, motivant la presentació 
d’al·legacions per part de l’Ajuntament que han estat inadmeses a tràmit. 
 
 
Vist que en l’aplicació pressupostària G/50100/45302/76268 de l’estat de despeses del 
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021 hi ha consignada 
nominativament a favor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta una subvenció per 
import de 17.911 € del subprograma de vialitat local, import corresponent a la 
diferència entre l’import de 25.050 € concedit en el Catàleg de serveis de l’any 2018, i 
l’import rebut en concepte de justificació parcial de l’actuació (7.139,00 €), 
corresponent a honoraris de projecte. 
 
 
Vistes les instruccions de gestió de la sol·licitud de les subvencions consignades 
nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, es proposa el següent 
acord: 
 
 
Primer: Instar la Diputació de Barcelona perquè aprovi el Decret d’atorgament de la 
subvenció consignada en el pressupost que en concreti les seves condicions. 
 
Segon: Realitzar el tràmit a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
16.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
En aquest apartat es tracten els següents temes: 

- Pla de mobilitat: procés de participació. Necessitat de recollir l’opinió de la 
Plataforma per la nova mobilitat a Sant Julià de Vilatorta i de donar a l’empresa 
adjudicatària de la Diputació tot el material sobre el que s’hagi treballat, tot i 
que l’encàrrec no inclogui un procés de participació. 

- Consell Escola Municipal: la regidora d’educació fa un resum dels temes 
tractats a la l’Assemblea feta avui. 

 
 
 
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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