
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000002  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 26 de gener de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 87-20 
4.- LLICENCIA OBRES 115-20 
5.- LLICENCIA OBRES 132-20 
6.- LLICENCIA OBRES 135-20 
7.- LLICENCIA OBES 177-20 
8.- LLICENCIA OBRES 181-20 
9.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA ITINERARI CICLISTA. 
ADEQUACIO DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 
10.- MODIFICACIO DE PROJECTE OBRA URBANITZACIO DEL CARRER DE LA CREU 
DEL TALL 
11.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA DE L'ARRENDAMENT DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
12.- LIQUIDACIO COMPTES SOREA 4T 2020 
13.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
14.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
15.- CONVENI TRANSITORI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA 
PERDUTS O ABANDONATS 
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 11 de gener de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 2/2021 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/2021/38 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 5541 53,14 

13/01/2021 
AOC:94266747 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / 
IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL L 

31/12/202
0 

  F/2021/39 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 286 80,66 

13/01/2021 AOC:94270511 REF: REIS- LEGRAND PULSADOR GRIS PLEXO 
13/01/202
1 

  F/2021/40 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-3 89,86 

13/01/2021 
AOC:94247126 ous mitja dotzena / mandonguilles grans o sopa / pernil cuit 
cuixa / cuixes pollastre / ossos espinada / fo 

13/01/202
1 

  F/2021/41 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 287 319,91 

13/01/2021 
AOC:94288843 REF: PORTER AUTOMATIC- HORES OPEARI- dillusn 28 
Desembre / CAIXA BUIDA 3 TALADROS / CAP LLUM LED VERMELL / 

13/01/202
1 

  F/2021/42 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300329163 75,61 

13/01/2021 
AOC:94282659 KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / 
PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 

31/12/202
0 

  F/2021/43 A58281262 M. BOADA SA 

 

85750 206,91 

14/01/2021 
AOC:94320217 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA 
TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIPAL - Res 

31/12/202
0 

  F/2021/44 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 288 821,73 

14/01/2021 
AOC:94321147 REF: CASAL AVIS- HORES TREBALL OPERARI- dijous 4 
Gener- porter automatic / HORES TREBALL OPERARI- divendres 

14/01/202
1 

  F/2021/45 A08798852 PASQUINA SA 

  

128.230,1
4 

15/01/2021 
AOC:94354252 CERTIFICACIONES ( Itinerari per a vianants i ciclistes a la Ctra 
BV5202 pk 0 a 1+230. ) 

31/12/202
0 

  F/2021/46 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045307871 74,66 

15/01/2021 AOC:94373837 ZAPATO-SLAM-S1P-SRC-42 
12/01/202
1 

  F/2021/69 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A600602 63,89 

18/01/2021 AOC:94470204 GARRAFA CITRON PLUS 12 KG. 
15/01/202
1 

  F/2021/70 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/210105 119,79 

18/01/2021 
AOC:94474626 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de 
legionel la es veura modificat un cop entri 

08/01/202
1 

  F/2021/71 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/210106 59,90 



 
 

 
 

18/01/2021 
AOC:94474645 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de 
legionel la es veura modificat un cop entri 

08/01/202
1 

  F/2021/73 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300348754 459,12 

19/01/2021 
AOC:94519258 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / A 
CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA Q 

18/01/202
1 

  F/2021/74 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 25 606,21 

20/01/2021 AOC:94599533 FORMIGO ARMAT HA-25 / ACCELERANT / FIBRES 
15/01/202
1 

  F/2021/75 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-9 90,17 

20/01/2021 
AOC:94591396 ous mitja dotzena / carn picada porc / formatge manxego 
ventero / croquetes gustos variats / pit pollastre 

20/01/202
1 

  F/2021/76 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 
01/0/000006
5 

105,71 

20/01/2021 AOC:94630650 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA 
15/01/202
1 

  F/2021/77 B64171895 
PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN SL 

F-63710 4.878,74 

20/01/2021 
AOC:94620688 Contracte Servei de Prevenció de data 01/01/2021 (Pago 1 de 
1) / Contracte Servei de Vigilància de la Salut 

20/01/202
1 

  F/2021/78 B60301496 SICAL 

 

001 210017 178,28 

21/01/2021 
AOC:94667990 LATERAL D600/950 C600 PLP 3 X 2 /AC 3.3 X 0.6 NEUT / 
PORTES 2 - P 

20/01/202
1 

  F/2021/79 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210014 116,34 

21/01/2021 AOC:94668174 lamines expo sardanes i retoc imatges sardanes 
21/01/202
1 

  F/2021/80 B67034298 GLAMPING WORD SL. 011/2021 249,99 

21/01/2021 AOC:94561463 espai coworking Eix  Empresarial 
19/01/202
1 

  F/2021/82 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 18,33 

15/01/2021 SAL PER RENTAPLATS 
14/01/202
1 

  F/2021/83 B62844725 10DenceHispahard SL 

 

72,60 

15/01/2021 ALLOTJAMENT JUNIOR turismesantjulia.com 
15/01/202
1 

  F/2021/84 48046919B NÚRIA GÜELL GODAYOL 2 85,61 

19/01/2021 MÚSICA PER L'HOMETAGE A LES VÍCTIMES DE LA COVID 19 
19/01/202
1 

  F/2021/85 33940638K JOSEP CURÓS ANDREU 2101 185,13 

21/01/2021 LLONGANISSA PELS LOTS DE NADAL 
16/01/202
1 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 87-20 
 
Expedient núm.:  87/20 
Emplaçament:  carrer de la Font del Cargol, 3 
Promotor:  Josep Viñas Suñé 
Redactor projecte: Albert Plana Bosch 
Objecte: construcció d'una piscina d'ús particular de 8x4 m.  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Josep 
Viñas Suñé i que consisteix en construcció d'una piscina d'ús particular de 8x4 m..  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Josep Viñas 
Suñé per a l’execució de les obres consistents en construcció d'una piscina d'ús 
particular de 8x4 m., situades a carrer de la Font del Cargol, 3, 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: 
 

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



 
 

 
 

- La piscina no compleix les separacions al límit per la part posterior, ja que són 
de 5m. Atès que la piscina es proposa enrasada al nivell natural de les terres, i 
en base a l’article 47.4.16 de la normativa del POUM, aquesta es pot situar fins 
a 1 m dels límits. 

- Per tant; la piscina i maquinària de depuració no podran excedir de la rasant 
natural del terreny. 

- 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 
9.811,05 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 18.057,60 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

32,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 18.057,60 € 

 
o Base imposable : 18.057,60 € 
o Quota:  18.057,60 € x  3,00 % =  541,73 € 

 
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 18.057,60 €) = 48,06 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  541,73 € + (Taxa)  48,06 €  = 589,79 Euros 

 
     
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.0.- LLICENCIA OBRES 115-20 
 
     
Expedient núm.:  115/20 
Emplaçament:  carrer Girona, 13 
Promotor:  Gemma Feu Vidal 
Redactor projecte: Santiago Altimiras Rovira 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gemma 
Feu Vidal i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Gemma Feu 
Vidal per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica, 
situades a carrer Girona, 13, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 



 
 

 
 

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
4.410,00 € i es considera adequat. 

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

 

o Base imposable : 4.410,00 €. 
o Quota:  4.410,00 € x  3,00 % =  132,30 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 33,07 € 
 
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  4.410,00 €)=  34,41 € 

 

TOTAL: (Impost)  33,07 € + (Taxa)  34,41 €  = 67,48 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 132-20 
 
     
Expedient núm.:  132/20 
Emplaçament:  BV-5202 carrer del Puig 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per una variant  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de línia subterrània de BT 
per una variant.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de línia 
subterrània de BT per una variant, situades a BV-5202 carrer del Puig, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (gas, 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. 

- 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 297,81 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  297,81 x  3,00 % =  8,93 € 

 
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 297,81 €) =  30,30 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  8,93 € + (Taxa)  30,30 € = 39,23 Euros 

 
     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 135-20 
 
     
Expedient núm.:  135/20 
Emplaçament:  plaça Major, 3 
Promotor:  Josep Estanislau Boldú Roda 
Redactor projecte: Miquel Àngel Roca Font 
Objecte: rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Josep 
Estanislau Boldú Roda i que consisteix en rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre 
mitgeres.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Josep 
Estanislau Boldú Roda per a l’execució de les obres consistents en rehabilitació 
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, situades a plaça Major, 3, 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 101, es donarà compliment a la normativa específica per 
elements catalogats; Títol VII Patrimoni de la normativa del POUM. 
Catàleg de Béns, fitxa 101. Proposta de protecció:  
 Règim de protecció: Únicament les llindes. I brancals amb motllures. 
 Nivell B. No es poden destruir les llindes ni els brancals ni motllures.  
 En cas d’enderroc de l’edifici, caldrà garantir la seva integritat i 
recol·locació. 
Article 224: Nivell B: Béns culturals d’interès local (BCIL). 
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. 

- El cobert posterior, annex a l’habitatge, és parcialment “disconforme” amb el 
planejament per tractar-se d’una construcció de planta baixa i primera, i sumar 
una ocupació de 54,32 m2 en un pati de 142,76m2 que representa un 38% 
d’ocupació, per tant superior al 30% admès pel POUM. 
A més, s’ha detectat que originalment el cobert annex a l’habitatge no estava 
annexat, sinó que era una construcció independent. S’observa clarament en el 
plànol d’ordenació del POUM. En l’arxiu municipal no s’ha trobat la llicència 
d’obres corresponent a aquesta ampliació. 
L’article 98 de la normativa del POUM, Pati interior: el pati interior d’illa es 
podrà ocupar en un 30% amb una alçària màxima de 3,20m. Aquesta edificació 
s’ha de plantejar com a continuació de la planta baixa, i es podrà construir amb 
coberta inclinada i de teula, o amb coberta plana utilitzable com a terrat. 
Article 45.5 Volums i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme. 



 
 

 
 

Quan les edificacions existents no s’ajusten a les determinacions del 
planejament, però no han de donar lloc a l’expropiació, cessió o enderroc de les 
construccions, aquestes es consideraran en situació de volum disconforme. 
La Disposició transitòria tercera, sobre regulació dels edificis, instal·lacions en 
situació de volum disconforme: les construccions que siguin disconformes amb 
els paràmetres del nou planejament, però que no quedin fora d’ordenació, es 
subjecten al següent; 
 a. Es poden autoritzar obres de consolidació i obres de rehabilitació, 
sempre que el planejament urbanístic no les limiti d’acord amb el què estableix 
la lletra c) d’aquest apartat. 
 b. Es poden autoritzar les usos i activitats que siguin conformes amb el 
nou planejament. 
 c. En tot cas, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de 
disconformitat amb els paràmetre d’ocupació i profunditat edificable, alçada 
màxima o edificabilitat màxima comporta vulneració de les condicions bàsiques 
de la nova ordenació, i poden limitar, en aquests supòsits, les obres de 
rehabilitació autoritzades. També poden subjectar l’autorització de les obres de 
gran rehabilitació a l’adequació de l’edifici a la totalitat o algunes de les 
determinacions del planejament. 
 d. Es poden autoritzar les operacions a què fa referència l’article 179.2.r 
de la LUC, sempre d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic 
sobre densitat o nombre màxim d’habitatges o establiments.  
El Text Refós de la LUC, article 108.4 Edificis i usos fora d’ordenació o amb 
volum disconforme. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un 
volum d’edificació disconforme amb els paràmetres imperatius d’un  nou 
planejament urbanístic, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi ha d’autoritzar 
les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, d’acord amb les 
condicions bàsiques del nou planejament. 
Per tot lo exposat, s’autoritza les obres de “rehabilitació d’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres” que preveu l’ampliació de l’habitatge ocupant parcialment la 
planta baixa del cobert annex i que es correspon en una ocupació inferior al 
30% del pati admesa per planejament. En la resta de planta baixa que excedeix 
en ocupació i en planta primera d’aquest cobert, no es podrà autoritzar obres 
de consolidació, ni rehabilitació ni canvis d’ús.  

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

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumpció de 
les obres i de la direcció d’execució, i full de justificació del control de qualitat. 
També cal presentar el certificat d’acceptació de residus. 

- 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 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. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes i actualitzar les dades cadastrals. 



 
 

 
 

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 17,64 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 7,20 ml x 2 ml x 45 €/m2 = 
648,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
78.189,97 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  78.189,97 € 
o Quota:   78.189,97 €  x  3,00 % =  611,37 € 

 
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 78.189,97 €) =  108,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 



 
 

 
 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 7,00 m2 x 30 dies 
=  220,00 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  611,37 € + (Taxa)  108,00 €+ (Taxa ocupació) 220,00 €   = 939,00 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBES 177-20 
 
     
Expedient núm.:  177/20 
Emplaçament:  carrer de la Mercè, 6 
Promotor:  Joan Josep Dunkel Monteys 
Redactor projecte: Marc Manubens Mayans 
Objecte: construcció d'una piscina en jardí d'habitatge unifamiliar  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Joan 
Josep Dunkel Monteys i que consisteix en construcció d'una piscina en jardí 
d'habitatge unifamiliar.  
 
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 Joan Josep 
Dunkel Monteys per a l’execució de les obres consistents en construcció d'una piscina 
en jardí d'habitatge unifamiliar, situades a carrer de la Mercè, 6, 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: 
 

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

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

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

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

Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 



 
 

 
 

la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 
Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal que complir amb la separació mínima al límit de 
parcel·la de 1 m., 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 
8.075,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 18.057,60 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 
 

32,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 18.057,60 € 

 
o Base imposable : 18.057,60 € 
o Quota:   18.057,60 € x  3,00 % = 541,73€ 

 
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 18.057,60 €)=  48,06 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  541,73 € + (Taxa)  48,06 €  = 589,79 € Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 181-20 
 
     
Expedient núm.:  181/20 
Emplaçament:  av. Ntra. Sra. de Montserrat, 7 
Promotor:  Albert Miró Díaz 
Objecte: substitució del ramal de connexió de clavegueram  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Albert 
Miró Díaz i que consisteix en substitució del ramal de connexió de clavegueram.  
 
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 Albert Miró 
Díaz per a l’execució de les obres consistents en substitució del ramal de connexió de 
clavegueram, 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 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. 

- S’autoritza a les obres descrites a la instància garantint en tot moment la 
conservació dels arbres i arrels existents. En cas d’afectació d’algun arbre, 
caldrà avisar prèviament als serveis tècnics municipals. 

- 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. 

- 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 1.403,56 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  1.403,56 € x 3,00 % =  42,10 € 

 
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 1.403,56 € )=  31,40 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  42,10 € + (Taxa)  31,40 € = 73,50 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
9.0.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA ITINERARI CICLISTA. 
ADEQUACIO DE L'AVINGUDA JAUME BALMES A ZONA 30 
 
Vist que a 2 de novembre de 2020 es va acordar per la Junta de Govern Local 
l’adjudicació el contracte de les obres “Itinerari ciclista. Adequació de l’Avinguda de 
Jaume Balmes a zona 30” a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Vialitat i Serveis S.L.U., 
pel preu de 79.965,83 € més 16.792,82 € en concepte d’IVA, amb les següent millores:  
 

-Augment de 3 anys en el termini de garantia.  
 
-Subministrament i col·locació d’11 “coixí berlinès” model “europa”, d'acord amb 
les recomanacions del servei català de trànsit i la normativa del ministeri de 
foment, format per 6 peces de 90 x 75 cm i 6,5 cm d'alçada, de cautxú 
vulcanitzat, compost per un 85% de goma natural i un 15% de microfibra de 
nylon, color vermell, amb elements reflectants de forma triangular encastats a 
les rampes d'entrada i sortida formats per una base elastòmera de color blanc 
amb microesferes de vidre encolats a la peça; unió de les peces amb 14 perfils 
en forma d'IPN i fixació al paviment amb 32 cargols autoportants segons les 
indicacions del fabricant. Dimensions totals de l'element: 1,80 m d'amplada per 
2,25 m de llargada.  
 
-2 Suplements de “coixí berlinès” model “europa”, d'acord amb les 
recomanacions del servei català de trànsit i la normativa del ministeri de 
foment, format per 6 peces de 53 x 75 cm i 6,5 cm d'alçada, de cautxú 
vulcanitzat, compost per un 85% de goma natural i un 15% de microfibra de 
nylon, color vermell, amb elements reflectants de forma triangular encastats a 
les rampes d'entrada i sortida formats per una base elastòmera de color blanc 
amb microesferes de vidre encolats a la peça; unió de les peces amb 20 perfils 
en forma d'IPN i fixació al paviment amb 24 cargols autoportants segons les 
indicacions del fabricant. Dimensions totals de l'element: 1,06 m d'amplada per 
2,25 m de llargada.   

 
Atès que d’acord amb l’acta de comprovació del replanteig de l’obra el termini 
d’execució de les obres finalitzava el dia 19 de gener de 2021. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Vialitat i Serveis SLU el 18 de gener de 2021 amb 
registre d’entrada E2021000172 per la qual es sol·licitava l’ampliació del termini 
d’execució fins el proper 31 de març de 2021 tenint en compte diverses causes 
climatològiques i logístiques així com les previsions meteorològiques de les properes 
setmanes. 
 
Atès que la demora en l’execució és per causes no imputables al contractista i vista la 
possibilitat d’ampliació del termini inicial d’execució per un termini igual al temps 
perdut, contemplada a l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Vist l’informe emès pel director d’obra informant favorablement l’ampliació del termini 
d’execució de l’obra ateses les circumstàncies al·legades pel contractista i proposant-
ne l’ampliació fins al 5 de març de 2021. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir a Vialitat i Serveis SLU una ampliació del termini d’execució de 
l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’Avinguda de Jaume Balmes a zona 30” fins al 5 
de març de 2021. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a Vialitat i Serveis, SLU, al director d’obra i al 
coordinador de seguretat i salut, als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- MODIFICACIO DE PROJECTE OBRA URBANITZACIO DEL CARRER DE LA 
CREU DEL TALL 
 

 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 20 de gener de 
2020 va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer de la Creu del Tall, 
sotmetent-lo a informació pública mitjançant anuncis al BOPB, al tauler d’anuncis i al 
web de l’Ajuntament. Havent-se presentat al·legacions, el Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 15 de juny de 2020 aprova definitivament el projecte resolent les 
al·legacions d’acord amb els informes tècnics emesos, publicant-se l’aprovació 
definitiva al BOPB de data 15 de juliol de 2020, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. El pressupost del projecte aprovat definitivament és de 155.345,80 € IVA 
inclòs.  
 
Previ procediment de licitació, el 18 d’agost de 2020, el Ple de l’Ajuntament adjudica el 
contracte d’obra “Urbanització del carrer de la Creu del Tall” a l’empresa Salvador 
Serra, SA per un import de 121.900 € més 25.599 €, en concepte d’IVA.  
 
L’acta de comprovació del replanteig que autoritza l’inici de l’execució de les obres es 
signa per part del contractista i també de la direcció d’obra i de l’alcalde en data 9 
d’octubre de 2020.  
 
En data 8 de gener de 2021 es registra d’entrada una sol·licitud de Miquel Vilamala 
Codinachs en nom i representació de la propietat de la finca del Ramon Vilamala 
Ordeig, propietari d’una finca amb façana al carrer de la Creu del Tall, en el qual es 
sol·licita la immediata paralització de les obres d’urbanització que s’estan executant 
per no ajustar-se a l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 15 de juny de 2020 en el 
qual s’aprova definitivament el projecte d’urbanització i s’estimen les al·legacions 
presentades per la propietat abans referida segons el qual s’assegurava l’accés rodat 
a la finca.  
 
Vist l’informe de la direcció d’obra en el qual es formulen unes propostes de 
modificacions en el projecte d’obres aprovat que no comporten alteració substancial de 
l’objecte ni de les característiques bàsiques amb la finalitat de fer viable l’accessibilitat 
a les finques.  



 
 

 
 

Vist el procediment establert en els articles 42 i 43 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, i l’article 242 de la Llei de contractes del sector públic en 
relació als articles 203 a 207.  
 
Atenent el resultat de les reunions mantingudes amb els veïns afectats per les obres 
d’urbanització del carrer de la Creu del Tall, de les quals es dedueix conformitat en el 
plantejament efectuat pel director d’obra.  
 
Es proposen a la Junta de Govern Local, els següents acords:  
 
Primer: Encarregar a l’autora del projecte de l’obra d’urbanització de la Creu del Tall 
que redacti la memòria, seguint les indicacions del director d’obra, que ha d’explicitar 
de forma clara les causes tècniques que justifiquen tècnicament la modificació,  
acompanyant-hi la documentació tècnica necessària, especialment el pressupost 
d’execució.  
 
Segon: Desestimar la sol·licitud de suspensió de l’execució de les obres en la part de 
les partides d’obra del projecte que no es veuen afectades per la modificació del 
mateix, d’acord amb l’informe de la direcció facultativa.  
 
Tercer: Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns. 
 
 
11.0.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA DE L'ARRENDAMENT DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
 
Actualment la prestació del servei d’aigua en el municipi de Sant Julià de Vilatorta va a 
càrrec de l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, 
tot i haver-se renunciat a la pròrroga al contracte d’arrendament de serveis de l’any 
1982, mentre no hi hagi definit el nou sistema de gestió. 
 
Vist l’escrit presentat per SOREA SAU a 16 de desembre de 2020 i amb registre 
d’entrada E2020004543, comunicant la successió d’AGBAR en el contracte 
administratiu subscrit per SOREA SAU, segons el que disposa l’article 98 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  
 
Tenint en compte que AGBAR i SOREA SAU pertanyen a la mateixa societat mercantil 
SUEZ SPAIN S.L. i que aquesta ha iniciat un procés de reorganització de l’activitat de 
“cicle integral de l’aigua”.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 98 de la LCSP, AGBAR queda subrogada en els drets i 
obligacions derivats del contracte administratiu formalitzat amb l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Tenint en compte que SOREA aporta certificació emesa pel Registrador Mercantil de 
Barcelona en la que consta que l’objecte social d’AGBAR comprèn la prestació 
d’activitats relacionades amb el cicle integral de l’aigua i, per tant, té capacitat per 
contractar amb l’Administració. 
 
Vista la declaració responsable d’AGBAR en la qual es declara que AGBAR no es 
troba en situació de prohibició per contractar de l’article 71 LCSP. 
 



 
 

 
 

Atès que AGBAR succeeix a SOREA i se li transmet la solvència en virtut de la 
transmissió de la branca d’activitat de SOREA així com adquireix els seus mitjans 
materials i personals de vinculats a la branca d’activitat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la subrogació d’AGBAR en el contracte 
formalitzat entre SOREA SAU i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la gestió 
del servei d’aigua del municipi sense la necessitat de renovar l’aval. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a AGBAR i SOREA SAU als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
12.0.- LIQUIDACIO COMPTES SOREA 4T 2020 
 
Vist l’estat de comptes del 4t trimestre de 2020 que presenta AGBAR, en successió de 
SOREA SAU i com a actual empresa arrendatària del servei de subministrament 
d’aigua potable a la població, amb un import a favor de l’Ajuntament de 7.394,05 euros 
una vegada compensat l’import pendent del 3r trimestre.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 4t trimestre de 2020 de l’empresa AGBAR per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 7.394,05 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar a AGBAR l'ingrés corresponent al 4t. trimestre de 2020 al compte 
bancari núm. ES88 0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
13.0.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per Maria Mercè Casanovas Codina, 
referent a l’atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat com a titular conductora, i amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2021000114, en data 13 de gener 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 Maria Mercè Casanovas Codina la targeta d’aparcament individual 
per a persones amb discapacitat, com a titular conductora, 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  
 
 
 
 
 
14.0.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per Teresa Comas Oller, referent a 
l’atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com 
a titular no conductora, i amb el següent número de registre d’entrada: 
 

2. E2021000115, en data 13 de gener 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 Teresa Comas Oller la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb discapacitat, com a titular no conductora, 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  
 
 
 
 
 
15.0.- CONVENI TRANSITORI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DE 
COMPANYIA PERDUTS O ABANDONATS 
 
Vist l’acord de Ple d’aquest Ajuntament de 21 de desembre de 2020 aprovant 
formalitzar el conveni entre el Consell Comarcal d’Osona (CCO) i l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o 
perduts. 
 
Atès que, malgrat l’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament, el projecte encara 
no és executiu la qual cosa fa necessari cercar una solució instrumental de caràcter 
transitori que garanteixi, sense solució de continuïtat, el manteniment de l’esmentat 
servei al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que l’única fórmula apta per garantir la continuïtat del servei durant aquest període 
provisional i transitori, atès l’escàs temps de que hom disposa per articular formules 
alternatives a l’actual, és la renovació provisional del Conveni de Col·laboració subscrit 
anteriorment pel temps indispensable i fins que el CCO tingui en marxa el nou model 
de gestió. 
 
Vist el conveni transitori presentat pel CCO i atès que les disposicions del conveni 
renovat es donen per reproduïdes en els seus termes exactes llevat pel que fa al preu 
del servei, que s’actualitzarà per a l’any 2021 tal i com ja es recollia en el conveni 
renovat, a raó de part fixa incrementada en la diferencia de l’IPC de 2020, i la part 
variable serà la resultant de les entrades realitzades durant el 2020 (178,5€ per gos i 
160€ per gat entrat). 
 



 
 

 
 

Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, té competència pròpia en matèria de la 
protecció de la salubritat pública, d’acord amb l’article 66.3 h) del text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i, d’acord amb l’article 16.1 del Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció 
d’animals, correspon als ajuntaments, la recollida i control d’animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i el control dels animals salvatges urbans. 
 
Atès que l’article 16.2 de la Llei de protecció d’animals estableix que els ajuntaments 
poden delegar la citada responsabilitat als ens locals supramunicipals, sota el principi 
de la millora en l’eficiència del servei. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni transitori entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 
abandonats o perduts facultant a l’alcalde o aquell regidor a qui delegui per a la seva 
formalització.  
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Ratificar el present acord a la següent sessió plenària immediata. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
En aquest apartat es dona compte de la sol·licitud d’una estudiant de la Universitat de 
Girona de la Facultat de publicitat i relacions públiques per a la realització de 
pràctiques a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Gestiona aquesta sol·licitud el 
regidor que te la delegació de turisme, Marc Vilarrasa. 
 
Finalment es fa un repàs dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments 
presentats des de la darrera Junta de Govern Local que es gestionaran des de cada 
regidoria en funció de les seves delegacions. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 
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