
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000017  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 11 de novembre de 2019 
Horari: De les 20:00 hores a les 22:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 17/2019 
4.- LLICENCIA D'OBRES 56-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 66-19 
6.- LLICENCIA D'OBRES 85-19 
7.- LLICENCIA D'OBRES 86-19 
8.- LLICENCIA D'OBRES 87-19 
9.- LLICENCIA D'OBRES 88-19 
10.- LLICENCIA D'OBRES 89-19 
11.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 4-19 
12.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO 5-19 
13.- SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT - 
CONDUCTOR TITULAR 
14.- COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT 
DAVANT EL JUTJAT NÚM.9 DE BARCELONA PER PART DE SOREA, SA CONTRA ELS 
ACORDS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 25/02/2019 I 23/07/2019 REFERENTS A LA 
DELEGACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA AL CONSELL COMARCAL 
D'OSONA 
15.- COMUNICACIÓ DE PAS DEL XVIII RALLYE D'HIVERN-CRITERIUM VILADRAU 
16.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT SETMANAL 
17.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL CONSULTORI MÈDIC 
18.- SOL·LICITUD ENLLUMENAT NADAL 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 28 d’octubre de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 17/2019 
 
La següent relació de despeses 17/2019 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 la següent relació 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/2019/2126 A08146367 SOREA S.A.U. SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 2.023,11 

25/10/2019 
AOC:71386777 (A08146367) ESCOMESA-ESCOMESA AMB COFRE-
ESCOMESA AMB COFRE ( Propietari: SOREA, S.A.U.. CIF: 
A08146367 ) / 

24/10/2019 
    

F/2019/2127 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043365634 83,65 

25/10/2019 
AOC:71392920 TOR-HEX-ALADO.-C.ARN19-LL8-(A3K)-5,5X60  / 
ARN-(A2K)-JUNTA-NEOPRENO-D19MM 

22/10/2019     

F/2019/2137 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043371729 503,01 

28/10/2019 
AOC:71453694 ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS 5LITRO  / 
IMPUESTO DE RESIDUOS DEL ARTICULO 0897995005075    1  / 
SELLADOR 

23/10/2019 
    

F/2019/2139 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 6105 23,35 

28/10/2019 
AOC:71502834 CAIXA ETIQUETA A4 ADHESIVA-10654 -105*37 
(1600) / NOTES ADHESIVES 75X75 MM 

04/10/2019     

F/2019/2140 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604228921 1.572,78 

28/10/2019 AOC:71478631 Pressupost M17619 28/10/2019     

F/2019/2141 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 140 198,44 

28/10/2019 AOC:71473743 pressupost Nº 73/19, FERROS PER PISCINES 28/10/2019     

F/2019/2142 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A424148 224,30 

28/10/2019 
AOC:71468778 BOBI-SIST 2C B / TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C 
C-3800 

24/10/2019     

F/2019/2146 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-329 52,20 

30/10/2019 
AOC:71592900 ous mitja dotzena / bistec extra / pit de pollastre / 
formatge ventero / cuixes de pollastre / ous mitja do 

30/10/2019     

F/2019/2147 B62348495 LA CINGLERA SL. 2019378 2 634,52 

30/10/2019 AOC:71602751 Feines restants construcció paret de bloc de 20 30/10/2019     

F/2019/2148 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190818 2.915,88 

30/10/2019 
AOC:71610884 Ref.:PAVELLO CLAVAGUERAM / N.Albara:193015  
Data: 20-08-19 / CONNEXIO A TUB EXISTEN DE L'OBRA NOVA / 
H.Retr 

30/10/2019 
    

F/2019/2149 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. INV2018 227 6.792,29 

30/10/2019 AOC:71642750 SISTEMA CONTROL CLIMATITZACIÓ DE L'ARXIU 30/10/2019     

F/2019/2150 A08001182 SECE SA.   713 71913225 2.296,35 

31/10/2019 
AOC:71671338 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

31/10/2019     

F/2019/2151 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 5490 70,15 



 
 

 
 

31/10/2019 
AOC:71685733 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 
KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / 
IOGURT NA 

31/10/2019 
    

F/2019/2152 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 644 537,24 

31/10/2019 
AOC:71692447 S20-TACJ-009 - Tala 6 oms a C/Pare ( Manuel Cazador 
de St.Julià segons pressupost JAR 2019/02/145. ) 

31/10/2019     

F/2019/2159 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191909 119,79 

31/10/2019 
AOC:71702675 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS 
DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal lacio: LLAR D'INFANTS Data p 

28/10/2019     

F/2019/2160 U67319285 
CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER DE 
BELL-LLOC UTE 

11 1.762,20 

31/10/2019 
AOC:71706356 Treballs Pavimentació Zona Esllavissada dels vestidors 
de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta 

31/10/2019     

F/2019/2163 A64718877 SALTOKI VIC SA   44975 371,29 

03/11/2019 
AOC:71743759 0591515170|BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE GXRM 
13 0,6CV 

31/10/2019     

F/2019/2164 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210506960 199,86 

04/11/2019 AOC:71752161 Pilona VÍA TRAJANA 820xø160 / PORTS 30/10/2019     

F/2019/2165 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 15675 212,58 

04/11/2019 
AOC:71797911 ESPIRALS 6mm 5.1 PACK100 NEGRE / ESPIRALS 
8mm 5.1 PACK100 NEGRE / ESPIRALS 10mm 5.1 PACK100 NEGR / 
ESPIRALS 

31/10/2019 
    

F/2019/2167 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 132 96,67 

04/11/2019 AOC:71763042 PA PATULEIA / PA PATULEIA 04/11/2019     

F/2019/2168 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A424591 418,47 

04/11/2019 
AOC:71763956 GUANTES LATEX T.M. C-100 (7,5 - 8) / BOBI-SIST 2C 
B / TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 / CAJA VINO TERRA 

30/10/2019     

F/2019/2169 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/0124706 12,10 

04/11/2019 
AOC:71784299 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 
(Sant Julià de Vilatorta)) 

01/11/2019     

F/2019/2171 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2019/360 3.879,87 

04/11/2019 
AOC:71795292 Subministrament d'un sistema integral de gestió 
d'expedients electrònics,serveis de manteniment i suport.PE 

04/11/2019     

F/2019/2172 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190008258 27,77 

05/11/2019 
AOC:71918539 LLAVE SEGURETAT PUNTS / LLAVE ESTRIADA 
NORMAL / LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)VERDE / LLAVE 
ESTRIADA NORMAL 

31/10/2019 
    

F/2019/2173 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1901207 637,07 

05/11/2019 AOC:71924020 Hores ( Manteniment hores dedicades ) 31/10/2019     

F/2019/2174 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2019//192770 149,88 

05/11/2019 
AOC:71901642 - - --  REF. Via Pública -- (   ) / SEAR1600N1P - Senyal 
d'alumini, triangular 700 mm., reflectant nivell-1 

31/10/2019     

F/2019/2175 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 689 405,69 

05/11/2019 
AOC:71924118 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu 
vegetal corresponent el dia 7/10.    ) 

31/10/2019     

F/2019/2176 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 
2019010000679
1 

48,28 

05/11/2019 AOC:71892089 1-SAFATA PLASTIC OPS 370-T (700) 31/10/2019     

F/2019/2177 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092150542 149,59 

05/11/2019 
AOC:71889803 PESOL MOLT DOLÇ 6X1  / FLETAN FT. HIG.   1X7  / 
MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / 
D 

31/10/2019 
    

F/2019/2178 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 146 375,10 

05/11/2019 AOC:71919275 pressupost Nº 71/19, BASES PER SENYALS 05/11/2019     

F/2019/2179 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 192384 341,96 

05/11/2019 
AOC:71916137 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA 
20M3 / HORES SERVEI RECOLLIDA / EL.LIMINACIÓ RESIDUS 
VERDS 

30/10/2019 
    

F/2019/2180 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191956 137,70 

05/11/2019 
AOC:71940797 Revisio i manteniment equip de cloracio ( Instal lacio: 
CAMP DE FUTBOL Data: 04/10/19 ) / BD Pool Clor liqu 

31/10/2019     

F/2019/2182 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-339 35,96 

06/11/2019 
AOC:71975193 ous mitja dotzena / pernil cuit cuixa / cuixes de pollastre 
/ pit de pollastre / mandonguilles grans o sopa 

06/11/2019     

F/2019/2183 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 928649 29,40 



 
 

 
 

06/11/2019 
AOC:72000733 REF.:TPV29 / N.Albara:3606035  Data: 24-10-19 / 
COCA PA CROSSANDRA / COCA XOCOLATA CROSSANDRA 

31/10/2019     

F/2019/2184 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190884 399,30 

06/11/2019 
AOC:72036625 Ref.:SOTA DIPOSIT ALBARED / N.Albara:193245  
Data: 24-10-19 / H.Retro JCB Pala 

31/10/2019     

F/2019/2185 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 176 16,21 

06/11/2019 
AOC:72005939 REF: OFICINA GUARDA- HORES TREBALL 
OPERARI- dimarts 22 Octubre- perdua aigua colze / PETIT MATERIAL 

06/11/2019     

F/2019/2186 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 177 13,79 

06/11/2019 
AOC:72005940 REF: SET FONTS- HORES OPERARI- dilluns 28 
Octubre- bomba 

06/11/2019     

F/2019/2187 B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL FIA192799 250,08 

06/11/2019 
AOC:72036804 ZAPATO INSIGNA MOD.X3.0 NEGRO PIEL GORETEX  
T 43 ( Nº pedido: VIA192906 - Nº albarán: AIA194976 ) / SPRAY C 

06/11/2019     

F/2019/2188 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 15 1.755,60 

06/11/2019 AOC:72010320 DINARS CENTRE DE DIA 01/11/2019     

F/2019/2189 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19007656 1.645,55 

06/11/2019 
AOC:72003955 ACV19004113 REPARACIO SAGOLA MONTREAL 600 
/ ACV19004116 PINTURA SEÑALIZACION BLANCA 16 LT / 
ACV19004116 DIS 

31/10/2019 
    

F/2019/2190 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 59232 56,88 

06/11/2019 
AOC:72021797 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. 
Agua Mineral Natural 

31/10/2019     

F/2019/2191 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20191511 91,22 

06/11/2019 AOC:72005833 Serveis per rentat de roba. 31/10/2019     

F/2019/2192 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-19-103 907,50 

06/11/2019 
AOC:71682095 Factura corresponent a la redacció de l"INFORME 
D'AJUSTAMENTS DE LA DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I SERVEIS 
CORRESPO 

31/10/2019 
    

F/2019/2193 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 3988-19 66,65 

07/11/2019 AOC:72038496 R.T.I. 31/10/2019     

F/2019/2194 A08001182 SECE SA.   713 71913244 564,21 

07/11/2019 
AOC:72054613 SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA AL CAP DE MUNT 
DEL CARRER DEL PUIG. / Llumenera JNR-V-CC de 70W VSAP / 
Làmpada VSA 

31/10/2019 
    

F/2019/2195 B08638520 SICOSA SL   FE- 904104612 65,91 

07/11/2019 AOC:72086596 MATERIAL VARI SICOSA PER ESCOLA BELLPUIG 06/11/2019     

F/2019/2196 B08638520 SICOSA SL   FE- 904104875 95,36 

07/11/2019 
AOC:72086754 MATERIAL VARI SICOSA PER MANTENIMENT 
ESCOLA BELLPUIG I PATULEIA 

06/11/2019     

F/2019/2197 B08638520 SICOSA SL   FE- 904105148 233,48 

07/11/2019 
AOC:72086818 MATERIAL VARI SICOSA PER MANTENIMENT 
PATULEIA I BELLPUIG 

06/11/2019     

F/2019/2198 B08638520 SICOSA SL   FE- 914103717 13,79 

07/11/2019 
AOC:72086851 MATERIAL VARI SICOSA PER MANTENIMENT 
ESCOLA BELLPUIG 

06/11/2019     

F/2019/2199 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 179 2.225,52 

07/11/2019 
AOC:72062787 REF: LINEAS ENLLUMENAT ZONA RIERA DE SANT 
FULIÀ FONT DEL CARGOL I C/CENTRE-CABLE RVK 4X6 1KV / 
CABLE RVK 2X 

07/11/2019 
    

F/2019/2200 B62104203 INOXVIC TALLER S.L. A-485 2.733,51 

30/10/2019 TAULA AMB 3 PORTES, ESTANT BASE+DOBLE ESTANT 28/10/2019     

F/2019/2201 G08934754 CONSELL ESPORTIU D'OSONA 19261 5,00 

31/10/2019 
CESSIÓ MATERIAL ESPORTIU PER CURSA ORIENTACIÓ 
JOVENTUT 

28/10/2019     

F/2019/2203 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO N000195/2019 63,80 

07/11/2019 STERILLIUM GEL ANTISEPTICO 31/10/2019     

F/2019/2204 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO A173871/2019 19,50 

07/11/2019 ALCOHOL 96º   31/10/2019     

F/2019/2205 B60333150 CORRETJA S.L.   
2019010000845
9 

356,37 

07/11/2019 
AOC:72127886 REGLETA ANTI OCELLS 30 PUES X 500 MM / 
GRAVETA TERRA VOLCANICA 15/25 (SACA) / REGLETA ANTI 
OCELLS 30 PUES X 

31/10/2019 
    



 
 

 
 

F/2019/2207 461XXXXXW JOAQUIN RUIZ BILBAO 2019138 2.023,18 

07/11/2019 HONORARIS AUTOS 778/17 AJUNTAMENT DE CALLDETENES 07/11/2019     

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 56-19 
 
Expedient núm.:  56/19 
Emplaçament:  carrer Núria, 12 
Promotor:  Endesa Distribución Eléctrica SLU 
Objecte: estesa de cable subterrani de BT per ampliació de potència  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Endesa 
Distribución Eléctrica SLU i que consisteix en estesa de cable subterrani de BT per 
ampliació de potència.  
 
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 Endesa 
Distribución Eléctrica SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de cable 
subterrani de BT per ampliació de potència, situades a carrer Núria, 12, 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 1 mes. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 30 d’octubre de 
2019, amb ID registre E2019004067 per la qual es modifica el projecte 
d’execució a requeriment de l’Ajuntament. 
Segons modificació de projecte aportada: 

- Les noves esteses de línia seran subterrànies. Per tant, no s’ha 
previst cap tram de línia aèria. 

- En cap cas es podrà ocupar la propietat privada. 
- L’ADU a instal·lar a l’Avinguda nostra Senyora Montserrat numero 

15 es col·locarà dins l’espai propietat d’ENDESA; dins el recinte 
proper a l’estació transformadora (ET) existent. En cap cas es 
col·locarà en espai públic disposant d’espai de la pròpia companyia. 

- La modificació de projecte assenyala en el plànol num 2 la 
localització de les cales a realitzar que es requeria esmenar. Per tal 
de definir el traçat de la nova estesa de línia subterrània es farà un 
estudi previ de cales en voreres per tal de conèixer la disposició dels 
serveis existents, l’espai disponible i la viabilitat del pas de la nova 
estesa per vorera. Caldrà doncs fer cales en els punts assenyalats 
en el croquis adjunt amb prèvia comunicació als serveis tècnics 
municipals i presentar seccions detallades de la disposició dels 
serveis detectats. 
Aquesta condició no s’incorpora, però s’entén que es farà previ a 
l’inici de l’obra. Per tant: Caldrà realitzar les cales assenyalades en 
el plànol 2 previ a l’inici de l’obra sota supervisió dels serveis tècnics 
municipals per tal de definir la viabilitat i la disposició del cablejat 
subterrani en relació als serveis existents i d’acord amb la 
planificació municipal d’infraestructures. 

 
- Es respectarà l’arbrat existent, i en cas d’haver de moure escocell, caldrà 

sol·licitar la llicència corresponent a l’ajuntament. 



 
 

 
 

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

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades 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. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, executant una reposició 
acurada de les peces de vorada i paviments afectats per l’obra. 

- 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 12.425,57 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  12.425,57 € x  2,75 % =  341,70 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 12.425,57 €) = 42,42 € 
 

TOTAL: (Impost)  341,70 € + (Taxa)  42,42 € = 384,12 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 66-19 
 
Expedient núm.:  66/19 
Emplaçament:  Can Rumia 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: execució d'escomesa directa de gas natural, amb rasa de 0,40 x 1,00 m  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en execució d'escomesa directa de gas natural, amb 
rasa de 0,40 x 1,00 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 Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en execució d'escomesa 
directa de gas natural, amb rasa de 0,40 x 1,00 m, situades a Can Rumia, 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 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, si n’hi ha 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 250,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 
 

o Quota:  250,00 x  2,75 % =  6,87 € 
 
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)  6,87 € + (Taxa)  30,25 € = 37,12 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 85-19 
 
Expedient núm.:  85/19 
Objecte: reparació de gres al pati  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparació de gres al pati.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reparació de gres al pati. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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. 
 

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 800,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  800,00 € 
o Quota: 800,00 €  x  2,75 % =  22,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  800,00 € ) =  30,80 € 

 
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 2,00 m2 x 3 dia =  
6,28 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  22,00 € + (Taxa)  30,80 € + (Taxa ocupació) 6,28 €   = 59,08 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 86-19 
 
Expedient núm.:  86/19 
Objecte: treure teules en mal estat i col•locar-ne de noves (300 m2)  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure teules en mal estat i col•locar-ne de noves (300 
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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en treure teules en mal estat i col•locar-ne de 
noves (300 m2). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 



 
 

 
 

 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

- 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 
15.000,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  15.000,00 € 
o Quota:  15.000,00 € x  2,75 % =  412,50 € 

 
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 15.000,00 €) =  45,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  412,50 € + (Taxa)  45,00 €  = 457,50 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 87-19 
 
Expedient núm.:  87/19 
Emplaçament:  avinguda de Vic, 1 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per nou subministrament  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de línia subterrània de BT 
per nou subministrament.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de línia 
subterrània de BT per nou subministrament, situades a avinguda de Vic, 1, 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. 

- Atès que el tram de la rasa que passa per la calçada de l’Avinguda de Vic (BV-
5201) correspon a Diputació, abans de començar les obres caldrà disposar de 
l’autorització corresponent per part d’aquesta Administració. 

- 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 7.769,99 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  7.769,99 € x  2,75 % =  213,66 € 
 

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 7.769,99 €) = 37,77 € 
 

TOTAL: (Impost)  213,66 € + (Taxa)  37,77 € = 251,43 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICENCIA D'OBRES 88-19 
 
Expedient núm.:  88/19 
Objecte: fer minvell de teulada (10 ml) i netejar canal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer minvell de teulada (10 ml) i netejar canal.  
 
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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer minvell de teulada (10 ml) i netejar canal. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

- 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 550,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  550,00 €. 
o Quota:   550,00 € x  2,75 % =  15,12 € 

 
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  550,00 € ) =  30,55 € 
 

TOTAL: (Impost)  15,12 € + (Taxa)  30,55  €  = 45,67 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICENCIA D'OBRES 89-19 
 
Expedient núm.:  89/19 
Objecte: fer paviment a l'entrada  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer paviment a l'entrada.  
 
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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer paviment a l'entrada. 
 



 
 

 
 

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 2 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.500,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 1.500,00 € 
o Quota:  1.500,00 € x 2,75 % =  41,25 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 € ) =  30,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  41,25 € + (Taxa)  30,50 €   = 72,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 4-19 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge bifamiliar entre 
mitgeres en la remunta d’una planta baixa. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer.- Atorgar  a l’interessat,  la llicència de primera ocupació d'un habitatge bifamiliar 
entre mitgeres en la remunta d’una planta baixa, del qual va obtenir llicència d’obres, 
per a la construcció d’un edifici bifamiliar entre mitgeres,  per acord de data 6 de març de 
2017, expedient núm. 12/17 i  modificació del projecte de construcció d’un edifici 
bifamiliar, per acord de data 15 de gener de 2018, expedient núm. 100/17. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 170 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO 5-19 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a la interessada,  la llicència de primera ocupació d'un habitatge 
unifamiliar aïllat, del qual va obtenir llicència d’obres, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat,  per acord de data 18 de juny de 2018, expedient núm. 63/18. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
13.0.- SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT - 
CONDUCTOR TITULAR 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com a titular conductor, i amb 
el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2019004073, en data 30 d’octubre de 2019. 
 
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 l’interessat la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat, com a titular conductor, amb les condicions establertes en la normativa 
vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de 
recursos que li corresponen.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT DAVANT EL JUTJAT NÚM.9 DE BARCELONA PER PART DE 
SOREA, SA CONTRA ELS ACORDS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 25/02/2019 I 
23/07/2019 REFERENTS A LA DELEGACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'AIGUA AL CONSELL COMARCAL D'OSONA 
 
Vista la notificació del Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.9 de Barcelona, de la 
interposició d’un recurs contenciós-administratiu per part de SOREA, SA., contra els 



 
 

 
 

acords del Ple de l’Ajuntament de data 23 de juliol de 2019 i 25 de febrer de 2019 
relatius a la delegació de la prestació del servei d’aigua a favor del Consell Comarcal 
d’Osona. 
 
Atès que en la mateixa notificació, el Jutjat del contenciós-administratiu emplaça i 
requereix l’Ajuntament perquè remeti l’expedient complet, foliat i acompanyat d’un 
índex autentificat dels documents que contingui, en un termini improrrogable de vint 
dies. 
 
Així mateix, el Jutjat disposa que l’Ajuntament notifiqui als interessats en l’expedient, la 
interposició del recurs, i els emplaci perquè puguin personar-se i comparèixer en 
forma, com a demandats. 
 
Vist el que disposa l’article 53.1.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre les 
competències de l’alcalde en l’exercici d’accions judicials en cas d’urgència, delegades 
a la Junta de Govern Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer.-  Trametre l’expedient administratiu copiat i autentificat, complert, foliat i 
acompanyat d’un índex autentificat dels documents que contingui, al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona. 
 
Segon.- Comparèixer com a part demandada en el recurs ordinari 355/2019-B davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm.9 de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar al Consell Comarcal d’Osona, com a interessat en l’expedient, la 
interposició d’aquest recurs contenciós-administratiu, emplaçant-los perquè puguin 
personar-se i comparèixer en forma, com a demandats, en el termini de nou dies. 
 
Quart.- Instar el Consell Comarcal d’Osona perquè dugui a terme la defensa judicial 
del recurs contenciós-administratiu que ens ocupa, mitjançant el Servei d’assistència 
tècnica als municipis. 
 
Cinquè.- Designar els lletrats del Servei d’assistència tècnica del Consell Comarcal 
d’Osona, per tal que duguin a terme l’acció judicial. 
 
Sisè.- Designar procuradors davant els tribunals i en representació de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta els senyors Joaquin Ruiz Bilbao i Francisco Javier Manjarín 
Albert per Barcelona. 
 
Setè.- Ratificar aquest acord en el primer Ple que se celebri. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- COMUNICACIÓ DE PAS DEL XVIII RALLY D'HIVERN-CRITERIUM 
VILADRAU 
 



 
 

 
 

Vist l’escrit del representant del Club Rally Classics.ORG, sol·licitant autorització de 
pas per l’activitat “XVIII Rallye d’Hivern – Critèrium Viladrau”, prevista pel dia 18 de 
gener de 2020. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Rally Classics.ORG pel desenvolupament de l’activitat XVIII Rally d’Hivern – 
Critèrium Viladrau”, prevista pel dia 18 de gener de 2020.  
 
Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus 
directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 
gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 
l’activitat objecte del present informe. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Club Rally Classics.ORG. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
16.0.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT SETMANAL 
 
Vista la sol·licitud presentada per parar una parada de roba al mercat setmanal de 
Sant Julià de Vilatorta en data 7 de novembre de 2019 i amb registre d’entrada 
E2019004173. 



 
 

 
 

 
Atès que anteriorment la persona sol·licitant havia disposat d’autorització per tenir una 
parada de roba al mercat municipal. 
 
Tenint en compte que actualment al mercat municipal de Sant Julià de Vilatorta no hi 
ha cap parada de roba. 
 
Atès que l’autorització per parades al mercat municipal està condicionada al pagament 
de la taxa corresponent d’acord amb el que estableixen les ordenances fiscal de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar a la interessada per parar una parada de roba al mercat setmanal 
de Sant Julià de Vilatorta, condicionant-la al pagament de les taxes corresponents. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
17.0.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ SUPORT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL CONSULTORI MÈDIC 
 
Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona de data 4 de novembre de 2019 i 
registre d’entrada E2019004110, en la qual es comunicava la concessió d’un recurs 
tècnic per a la realització de l’actuació 19/Y/276602 Projecte executiu d’instal·lacions 
de climatització del consultori mèdic de l’Arca de Noé per a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Local de l’any 2019, i 
aprovar i adjudicar el contracte basat en la concessió. 
 
Vist que la Diputació ha adjudicat el contracte menor de serveis per a la realització del 
treball de redacció del projecte executiu a lliurar a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta a MI ENGINYERIA NZEB SLP amb NIF B25834425. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la concessió del recurs tècnic per a la realització de l’actuació 
19/Y/276602 - Projecte executiu d’instal·lacions de climatització del consultori mèdic 
de l’Arca de Noé per a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, concedida per part de la 
Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs 
Local de l’any 2019. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 
 
 
 
18.0.- SOL·LICITUD ENLLUMENAT NADAL 
 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud presentada per a la instal·lació de l’enllumenat de nadal al Passatge 
de la Font de la Teula, presentada en data 5 de novembre de 2019 i amb registre 
d’entrada E2019004144. 
 
Atès que la instal·lació de les garlandes de llum a la via pública les du a terme la 
brigada municipal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Instal·lar per part de la brigada municipal les garlandes de llum al Passatge de 
la Font de la Teula de Sant Julià de Vilatorta durant el període de nadal. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la persona interessada, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
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, 


