
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000012  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 15 de juliol de 2019 
Horari: De les 17:00 hores a les 18:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, secretària-interventora de l’Ajuntament  

 
ABSENTS 

  
Cap  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PRESA DE RAÓ DE LES 
DELEGACIONS EFECTIADES PER L'ALCALDIA I PEL PLE 
2.- ACTUALITZACIO VALORS CADASTRALS 2020 
3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VEHICLE SERVEIS DE 
MANTENIMENT 
4.- APROVACIO RELACIO CONTRACTES MENORS 
5.- LLICENCIA D'OBRES 4-19 
6.- LLICENCIA OBRES 17-19 
7.- LLICENCIA OBRES 29-19 
8.- LLICENCIA D'OBRES 30-19 
9.- LLICÈNCIA D'OBRES 31-19 
10.- LLICÈNCIA D'OBRES 32-19 
11.- LLICÈNCIA D'OBRES 36-19 
12.- LLICÈNCIA D'OBRES 37-19 
13.- LLICENCIA D'OBRES 38-19 
14.- LLICENCIA D'OBRES 39-19 
15.- LLICENCIA D'OBRES 40-19 
16.- LLICENCIA D'OBRES 42-19 
17.- LLICENCIA D'OBRES 43-19 
18.- LLICENCIA D'OBRES 44-19 
19.- LLICENCIA D'OBRES 45-19 
20.- LLICENCIA D'OBRES 46-19 
21.- LLICENCIA D'OBRES 48-19 
22.- LLICENCIA OBRES 57-19 
23.- LLICÈNCIA D'OBRES 55-18 
24.- ACTIVITAT RAMADERA EXTENSIVA A LA FINCA DE LA CUCALA 
25.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PL. MAJOR, 2 



 
 

 
 

26.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
27.- ACCEPTACIO SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES D'IMPACTE SIGNIFICATIU 
2017-2018 I 2018-2019 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PRESA DE RAÓ DE LES 
DELEGACIONS EFECTUADES PER L'ALCALDIA I PEL PLE 
 
L’alcalde obre la sessió i declara constituïda la Junta de govern local de Sant Julià de 
Vilatorta, amb el contingut de competències delegades per acord de Ple de data 1 de 
juliol de 2019 i per decret de l’alcaldia de data 2 de juliol de 2019 que es transcriuen 
literalment a continuació: 
 
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL .- 
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida de les eleccions del 26 de 
maig de 2019 i creada la Junta de Govern Local, cal definir les competències que el 
Ple pot delegar-li, d’acord amb el que estableix l’article 52 i 57 del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’article 57 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa 
que per adoptar acords de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern 
Local serà necessari que els acords s’adoptin per majoria absoluta dels membres 
corporatius. 
 
Vist l’article 22. 4 de la Llei de bases de règim local determina les competències 
plenàries que es poden delegar i l’article 51 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals disposa les condicions a les que s’ha de 
sotmetre la delegació de competències per part del ple municipal. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de les que 
legalment s’atribueixen al Ple municipal: 

1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 

matèries de competència plenària. 

2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. 

3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres 

d’especial interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, 

s’hagi d’atorgar prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. 

D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la 

liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de construccions, 

instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5. 

4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada 

exercici econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos 

ordinaris del Pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan 

l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels 

ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior i sigui inferior al 25% -tot això 

de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 



 
 

 
 

5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 

10%. 

dels recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els 
contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a 
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes 
les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici. 

6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la 

contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 

pressupostos. 

7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de 

béns immobles o de béns mobles quan estiguin declarats de valor històric o 

artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. I quan estant previstes en el 

pressupost superin el percentatge indicat per a les adquisicions. 

 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local 
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser 
delegades en cap altre òrgan de govern. 
 
Tercer.- Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva 
adopció i sens perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
 
“COMPOSICIÓ, RÈGIM DE SESSIONS I COMPETÈNCIES DELEGADES DE 
L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. - 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta als regidors següents: 
 
Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot): 

- Jaume Vilella Ramoneda 
- Lluís Vilalta Vivet 

 
Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en qualsevol moment. L’alcalde 
pot requerir l’assistència de membres de la Corporació amb delegació, no pertanyents 
a la Junta de Govern Local, amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu a l’àmbit de 
les seves activitats. 
 
Segon.- Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local d’acord 
amb el que disposa l’art.112 3. Del ROFRJEL, per dilluns de cada dues setmanes i a 
2/4 de 9 del vespre. Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. 
 
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència 
d’activitat administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència 
estimés oportuna la seva demora, es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de 
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure 



 
 

 
 

excepcionalment en un dia que no sigui dilluns. A partir d’aquesta data se seguirà el 
règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior. 
 
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president 
quan les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Tercer.- Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions: 
 
1.- L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
2.- Les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega i que 
s’esmenten tot seguit: 

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals 
- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 
municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins dels límits de la seva 
competència, reconèixer les obligacions en els límits de la seva competència; 
ordenar pagaments i retre comptes, tot d’acord amb el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
- Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de 
les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a 
altres òrgans. 
- Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost; incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. 
- L’aprovació de projectes d’obres i de serves i quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 
- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i també l’alienació del patrimoni no superi el 
percentatge en els supòsits següents: 

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic 
l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost. 

- Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat 
expressament al Ple. 
- Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les 
lleis i reglaments de desenvolupament. 
- L’aprovació de les bases de convocatòria de subvencions de concurrència 
competitiva i l’atorgament de subvencions fins el 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’exercici. 
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com els 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 
- En general aquelles matèries de la competència de l’alcaldia que pel seu 
contingut i transcendència l’alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la 
Junta de Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en 
l’exercici de les pròpies atribucions. 



 
 

 
 

Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades 
lliurement per l’alcaldia seguint les formalitats processals corresponents; així 
mateix podran ser també avocades de forma puntual per l’alcaldia sempre que 
les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin d’acord amb la llei 
procedimental. 

3.- Les competències que el Ple li delegui expressament 
 
Quart.- Assenyalar el proper dilluns dia 8 de juliol, a les 4 de la tarda per tal de dur a 
terme la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local. Aquesta sessió es convocarà 
amb caràcter extraordinari i tindrà com punts a l’ordre del dia la constitució de la Junta, 
el coneixement de les resolucions que sobre la seva composició, sessions i 
competències hagi dictat aquesta Alcaldia, coneixement de les delegacions efectuades 
pel ple municipal, així com la relació d’assumptes ordinaris que l’Alcaldia tingui a bé 
incloure-hi d’acord amb les competències atorgades. 
 
Cinquè.- Notificar personalment als designats per a formar part de la Junta de Govern 
Local aquesta resolució, amb ocasió de la convocatòria de la sessió constitutiva, bo i 
procedint-se a la publicació, en l’extracte, dels seus aspectes dispositius essencials, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des 
del dia següent al d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts 23. 1 de la Llei 
de bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització 
que s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’art. 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”  
 
Per unanimitat dels tres membres de ple dret que componen la Junta de Govern, 
s’acorda acceptar el contingut de les delegacions conferides per decret de l’alcaldia  i 
per acord de Ple, i a continuació es procedeix a l’organització pràctica de les sessions 
de la Junta de govern local, d’acord amb el que estableix el decret de l’alcaldia.  
 
L’alcalde insisteix en les atribucions que la llei atorga a la Junta com a òrgan 
d’assistència permanent a l’alcalde, a banda de les competències que li hagin pogut 
estar delegades. 
 
 
2.0.- ACTUALITZACIO VALORS CADASTRALS 2020 
 
D’acord amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot demanar a la Direcció 
General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del 
seu terme municipal dels coeficients d’increment que estableixi a l’efecte la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2020. 
 
Atès que als efectes de l’impost sobre béns immobles, l’aplicació dels coeficients 
d’increment en els valors cadastrals, permet mantenir les quotes amb la modificació  
del tipus de gravamen. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, sol·licitar a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu terme municipal 
dels coeficients d’increment que estableixi a l’efecte la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2020. 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT VEHICLE SERVEIS DE 
MANTENIMENT 
 
Havent finalitzat avui el termini de presentació de propostes del contracte de 
subministrament d’un camió destinat a l’àrea de serveis de l’Ajuntament, l’alcalde 
informa que s’han presentat 3 licitadors.  
 
Vist que l’apartat 1.13 del plec de clàusules econòmico-administratives particulars 
reguladores del contracte estableix que el termini d’adjudicació és d’1 mes a partir de 
la finalització del termini de presentació d’ofertes, però que la Junta de Govern Local, 
òrgan de contractació d’aquest procediment, no es tornarà a reunir fins el proper mes 
de setembre, l’alcalde proposa que l’adjudicació es faci en la primera sessió de la 
Junta de Govern del mes de setembre, mentre es prepara l’informe de valoració de les 
propostes presentades amb l’aplicació dels criteris de valoració quantificables 
mitjançant l’aplicació de les fórmules establertes en el plec. 
 
4.0.- APROVACIO RELACIO CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 12/2019 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 

   F/2019/1247 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 558-A 1.150,08 

25/06/2019 AOC:64987008 Edifici Ajuntament 25/06/2019 

  F/2019/1248 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 559-A 104,75 

25/06/2019 AOC:64987332 Salo Catalunya, treballs neteja juny 25/06/2019 

  F/2019/1249 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 560-A 180,99 

25/06/2019 AOC:64987673 Ca l ¿Anglada, treballs neteja juny 25/06/2019 

  F/2019/1251 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 562-A 60,42 

25/06/2019 AOC:64988422 Marquesines autobus, treballs neteja juny 25/06/2019 

  F/2019/1254 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 565-A 862,50 

25/06/2019 AOC:64988706 Consultori mèdic, treballs neteja juny 25/06/2019 

  F/2019/1256 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 567-A 83,74 

25/06/2019 AOC:64988855 Aula de Cultura, treballs neteja juny 25/06/2019 

  F/2019/1213 B60581691 MONPAPER 

 

A 951 330,58 

21/06/2019 
AOC:64879677 GANIVET DE FUSTA P/100 / PLAT PASTA FIBRA 
25CM P/50 / PLAT PASTA FIBRA 17CM P/50 / BOL PASTA FIBRA 
P/50 / T 

31/05/2019 

  F/2019/1219 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-191 87,40 

21/06/2019 
AOC:64879795 penil gall dindi / pit pollastre / burguer meat de vedella / 
ous mitja dotzena / xoriç guisar / carn picada 

21/06/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/1220 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0003869 484,80 

21/06/2019 
AOC:64912761 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA / 
DICLORO 55 GRANULAT STS 5 KGS AP3310 / HIPOWAT 150 G/L 
TRACT. AIGUA 

20/06/2019 

  F/2019/1221 B63422208 ACTUALITY CARPAS SL A/2019084 1.028,50 

21/06/2019 
AOC:64906934 Lloguer de material per l'esdeveniment del dia 25 de 
Juny al 29 de Juny a Sant Julià de Vilatorta (50%) 

21/06/2019 

  F/2019/1245 XXXX9651X DANIEL FABRER ANGUITA 104 350,90 

23/06/2019 AOC:64948138 Pintar sostre i paret piscina municipal / Materials 23/06/2019 

  F/2019/1246 XXXX6286X TROFEUS 52 - AGUSTÍ ARROYO JAÉN 60,35 

25/06/2019 
AOC:64990306 TROFEU FUTBOL AFICIONAT TEMPORADA 2018-
2019. 3R CLASSIFICAT DE COPA 

10/06/2019 

  F/2019/1257 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 568-A 503,99 

25/06/2019 AOC:64989024 Extres Patuleia Juny-2.019 25/06/2019 

  F/2019/1258 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 190305 3.145,40 

25/06/2019 
AOC:64994500 Subministrament i instal·laciO d'un panell de control 
Guardian Next 2 de CTX amb lectura de pH i clor (mesu 

20/06/2019 

  F/2019/1259 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 190304 3.145,40 

25/06/2019 
AOC:64994499 Subministrament i instal·laciO d'un panell de control 
Guardian Next 2 de CTX amb lectura de pH i clor (mesu 

20/06/2019 

  F/2019/1260 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-194 26,85 

25/06/2019 
AOC:64993813 pit de pollastre / ous mitja dotzena / pernil gall dindi / 
bistec extra 

25/06/2019 

  F/2019/1261 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 140 7,43 

25/06/2019 
AOC:65010703 REF: MAGATZEM BRIGADA- ROSCA LLAUTÒ 3/4X1/2 
/ COLZE 90º POLIPROPILE 25 JIMTEN / ENLLAÇ JIMTEN F 
POLIPROPILE 

25/06/2019 

  F/2019/1262 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042833101 216,06 

26/06/2019 AOC:65039761 GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T8 21/06/2019 

  F/2019/1269 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 73 42,90 

26/06/2019 AOC:65053748 PA PATULEIA JUNY / PA PATULEIA JUNY 26/06/2019 

  F/2019/1272 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 467 320,00 

27/06/2019 AOC:65112425 Classes d'anglès mes de maig 31/05/2019 

  F/2019/1274 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0003961 445,97 

27/06/2019 
AOC:65141761 HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 30 KG / GARRAFA 
25/20 LTS B/S / HIPOWAT GARRAFA 150 G/L 73 KG / GARRAFA 60 
LTS 

25/06/2019 

  F/2019/1276 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19004434 89,24 

28/06/2019 
AOC:65180498 ACV19002328 MAPSA CINTA KREPP 48MM PAQUET  
6UN / ACV19002328 ABR PLASTICO CON CINTA 19MM  35X25Y 
P1935 / AC 

20/06/2019 

  F/2019/1279 XXXX2174X VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 19103 726,00 

01/07/2019 AOC:65238943 SO I LLUM CONCERT LES 7 FONTS (GUITARRES) 01/07/2019 

  F/2019/1280 A08001182 SECE SA. 

 

001 71913121 2.296,35 

01/07/2019 
AOC:65242779 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/06/2019 

  F/2019/1281 B62970967 CATALONIA WATER SAFETY SL 2019 19006 5.608,83 

01/07/2019 AOC:65268320 Servei de Socorrisme aquàtic 1/3 01/07/2019 

  F/2019/1282 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300102572 486,78 

01/07/2019 
AOC:65240404 CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A 
CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE 
LA QUA 

01/07/2019 

  F/2019/1283 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300103230 90,79 

01/07/2019 
AOC:65240427 CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / 
PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 
QUADR 

01/07/2019 

  F/2019/1284 F08226714 ABACUS 

 

9030279221 61,54 

01/07/2019 
AOC:65262597 CARTOLINA 40Kg NEGRE  / CARTOLINA 40Kg LILA  / 
CARTOLINA 40Kg VERD CLAR  / CARTOLINA 40Kg BLAU CLAR  / 
CART 

30/06/2019 

  F/2019/1285 F08226714 ABACUS 

 

9030279222 3,90 

01/07/2019 AOC:65262645 AB FANG TERRA 12,5kg (SIO-2) 30/06/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/1286 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 3262 68,07 

01/07/2019 
AOC:65275176 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / 
IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG 

30/06/2019 

  F/2019/1287 A08619835 ISERN S.A.U. 

 

916363 7,79 

01/07/2019 AOC:65282790 LLAPIS DE MEMORIA 16 GB TOSHIBA 31/05/2019 

  F/2019/1288 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 25 195,91 

01/07/2019 AOC:65278321 bateria pick up 01/07/2019 

  F/2019/1289 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 902550 362,03 

01/07/2019 
AOC:65283476 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte 
número: 10510071-1 poster futbol 

30/06/2019 

  F/2019/1290 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 689 447,70 

01/07/2019 
AOC:65296226 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES 
VEGETALS CAMIÓ PETIT / TIERRA VEGETAL GRANEL / TIERRA 
VEGETAL GRANEL / 

28/06/2019 

  F/2019/1292 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 361 2.758,80 

01/07/2019 
AOC:65290319 S20-TACJ-009 - Tala 6 pollancres de ( grans 
dimensions y retirada restes vegetals davant la Font d'en Pep s 

30/06/2019 

  F/2019/1294 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 360 459,80 

01/07/2019 
AOC:65290317 S20-TACJ-009 - Tallar arbre Parc de ( les 7 Fonts 
segons pressupost JAR 2019/02/106. ) 

30/06/2019 

  F/2019/1295 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1901078 29,71 

01/07/2019 AOC:65299610 COPIA CLAU SERRETA / COPIA CLAU SERRETA 30/06/2019 

  F/2019/1296 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201903927 5355 131,23 

01/07/2019 
AOC:65300906 1001010 ALLARGUIS ELECTRIC ASEIN / 4235 COLA 
ADHESIVA BARRA RAPID ECO / 05256 RATERA 2 FORATS GRAN / 
ABC3.5 

30/06/2019 

  F/2019/1297 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 141 7,53 

01/07/2019 
AOC:65288914 REF: CAMP DE FUTBOL- VALVULA SEGUERETAT 
1/2 7 KGS 

01/07/2019 

  F/2019/1299 B61285425 AMB VECTORS SL PYL-19-PAU- 18 968,00 

02/07/2019 AOC:65278671 PAU Pavelló Municipal Esports 01/07/2019 

  F/2019/1300 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 
2019210011334
7 

64,06 

02/07/2019 
AOC:65339071 VARILLA 16 DIAMETRE (6 metres) * UNITAT / SERVEI 
TALL A MIDA * TALL / MOSQUIPLAST 1*3 BLANC (MOSQUIT.PLASTI 

30/06/2019 

  F/2019/1302 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 9570 210,83 

02/07/2019 
AOC:65332047 USB CAMP TORTÍ 2019 / PENDRIVE 8Gb USB 3.0 / 
LPI 0,24¿ INCLÒS AL PREU 

30/06/2019 

  F/2019/1303 XXXX2539X MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 16 833,86 

02/07/2019 
AOC:65425423 ALBARA 24/19 BRIGADA NETEJA / ALBARA 25/19 
FIRA TUPI CARLES / ALBARA 26/19 / ALBARA 27/19 P 

31/05/2019 

  F/2019/1304 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 17 981,30 

02/07/2019 
AOC:65425974 ALBARA 39/19 PATULEIA / ALBARA 40/19 PATULEIA / 
ALBARA 41/19 / ALBARA 42/19 PATULEIA / ALBAR 

30/06/2019 

  F/2019/1305 XXXX6949X MONTSERRAT CODINACH CASARAMONA A/267 217,80 

02/07/2019 
AOC:65399515 Data Alb. 28/06/19 Núm. Alb. 500 / Cotoneaster Coral 
Beauty C.3L (boixos treballs camp tortí) 

30/06/2019 

  F/2019/1306 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191054 580,80 

02/07/2019 
AOC:65378126 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel 
losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( Instal laci 

20/06/2019 

  F/2019/1307 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191055 145,20 

02/07/2019 
AOC:65378157 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel 
losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( Instal laci 

20/06/2019 

  F/2019/1308 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191056 459,80 

02/07/2019 
AOC:65378179 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel 
losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( Instal laci 

20/06/2019 

  F/2019/1309 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191057 290,40 

02/07/2019 
AOC:65378198 Tractament NiD quimic preventiu 3B - REG CAMP 
FUTBOL ( Instal lacio Diposit i Reg Camp de Futbol PREVENCIO 

20/06/2019 

  F/2019/1310 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/191058 90,75 

02/07/2019 
AOC:65378365 Revisio i manteniment clorador i equip de cloracio  ( 
Instal lacio: CAMP DE FUTBOL Data: 18/06/19 ) 

20/06/2019 

  F/2019/1311 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

26016 148,87 



 
 

 
 

03/07/2019 
AOC:65462192 6565160056|LEGRAND 069833 TOMA C/TAPA 2P+T 
GRIS PLEXO II MONOB. EMP / 7521011516|HAG INTER MAGNETO 
1P+N 16A 

30/06/2019 

  F/2019/1312 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 191355 117,54 

03/07/2019 
AOC:65464141 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA 
20M3 

30/06/2019 

  F/2019/1313 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-204 52,81 

03/07/2019 
AOC:65457297 pernil de gall dindi / bistec extra / ous mitja dotzena / pit 
de pollastre / mandonguilles grans o sopa 

03/07/2019 

  F/2019/1314 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19045145 1.114,58 

03/07/2019 
AOC:65475904 9,579 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 242332 ; Actual BN= 251911 Ubicación: 
PÇA. M 

21/06/2019 

  F/2019/1315 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 391 405,69 

03/07/2019 
AOC:65474796 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu 
vegetal corresponent el dia 03/06/19. ) 

30/06/2019 

  F/2019/1316 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190518 1.201,34 

03/07/2019 
AOC:65500159 Ref.:CAMP FUTBOL / N.Albara:192083  Data: 21-06-19 
/ H.Robot Giratoria JCB Pala / H.Robot Giratoria JCB Mar 

30/06/2019 

  F/2019/1317 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190517 246,19 

03/07/2019 AOC:65500163 N.Albara:192130  Data: 28-06-19 / TN.Sorra 30/06/2019 

  F/2019/1318 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190519 232,92 

03/07/2019 
AOC:65500156 Ref.:PUIGSEC / N.Albara:192109  Data: 27-06-19 / 
H.Retro JCB Pala 

30/06/2019 

  F/2019/1319 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 34337 31,58 

03/07/2019 AOC:65488765 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 30/06/2019 

  F/2019/1320 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2019-A/602. 178,60 

03/07/2019 
AOC:65476681 alb 1957 20-06-19 /  1  te pl 25 / 1 terminal fem 25 / 1 
matxo refd 1x3/4 / 1 contrarosca 1 1/2 / 1 enllaç 

30/06/2019 

  F/2019/1321 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES TF123/2019 450,00 

03/07/2019 
AOC:65479819 Formació La Borsa de Treball de Tècnics i Tècniques 
d'Educació Infantil: Disseny i Implementació 

03/07/2019 

  F/2019/1322 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2019/D3/000284 75,24 

04/07/2019 AOC:65541464 6 CARN / 3 VERDURA 04/07/2019 

  F/2019/1323 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1900706 278,30 

04/07/2019 AOC:65549392 Hores ( Hores dedicades a manteniment  ) 30/06/2019 

  F/2019/1324 B63023568 OFIOSONA 

 

2019010019164
7 

27,71 

04/07/2019 AOC:65596010 DYM ROLLO ETIQUETAS LW 89X41MM BL 11356 30/06/2019 

  F/2019/1325 XXXX5343X JOAN TORRENTS FRANCH 86 33,88 

04/07/2019 AOC:65549563 arreglar nevera de pavello municipal 30/06/2019 

  F/2019/1326 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/0073710 12,10 

04/07/2019 
AOC:65556017 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 
(Sant Julià de Vilatorta))  / Internet - 6Mb (Plaça D 

01/07/2019 

  F/2019/1327 A08619835 ISERN S.A.U. 

 

920206 358,99 

05/07/2019 AOC:65644195 AIRE PORTATIL HAVERLAND 2000 FRIG. 05/07/2019 

  F/2019/1329 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19004800 148,37 

05/07/2019 
AOC:65637467 ACV19002462 VIREX 2002 SILIC COLORS 4 LT / 
ACV19002463 VIREX 2002 SILIC BASE BL 4 LT / ACV19002463 
RODILLO 

30/06/2019 

  F/2019/1330 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A415251 17,48 

05/07/2019 AOC:65643755 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 18M. P-108 04/07/2019 

  F/2019/1331 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A415252 44,14 

05/07/2019 AOC:65643768 AIRON AD 10 KG. 04/07/2019 

  F/2019/1332 B60695590 LA SELECTA CONT.GAST. SL 4 132,15 

05/07/2019 
AOC:65558384 FORMATGE CABRA LA BAUMA 1,1KG / FORMATGE 
OVELLA TOMME BREBIS  / FORMATGE VACA TUPI DE SORT TAP 
VERD  / FORM 

31/05/2019 

  F/2019/1334 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917287 48,86 

05/07/2019 
AOC:65655871 REF.:TPV28 / N.Albara:3652902  Data: 12-06-19 / 
PASTES SEQUES CROSSANDRA / AJUNTAMENT 

01/07/2019 

  



 
 

 
 

F/2019/1335 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917288 158,90 

05/07/2019 
AOC:65655869 REF.:TPV28 / N.Albara:3652943  Data: 29-06-19 / 
COCA CREMA CROSSANDRA / COCA ANIS CROSSANDRA / COCA 
SENSE S 

01/07/2019 

  F/2019/1336 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917285 625,53 

05/07/2019 
AOC:65655870 REF.:TPV29 / N.Albara:3605354  Data: 05-06-19 / 
XOCO DESFETA / COCA PA CROSSANDRA / COCA ADOBADA 
TALLADA / 

01/07/2019 

  F/2019/1337 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917286 42,17 

05/07/2019 
AOC:65655873 REF.:TPV29 / N.Albara:3605384  Data: 12-06-19 / 
PASTES SEQUES CROSSANDRA / CAVA ANNA DE CODORNIU / 
CONSORCI 

01/07/2019 

  F/2019/1338 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917283 121,41 

05/07/2019 
AOC:65655872 REF.:TPV29 / N.Albara:3605338  Data: 01-06-19 / 
COCA PA CROSSANDRA / XOCOLATA CROSSANDRA / BOSSA 
XUXES 2i / 

01/07/2019 

  F/2019/1339 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917284 235,32 

05/07/2019 
AOC:65655874 REF.:TPV29 / N.Albara:3605340  Data: 01-06-19 / 
BARRA LLARGA 200 / TALLAR* / MOS / N.Albara:3605342  Data: 

01/07/2019 

  F/2019/1340 B62652805 GRENKE ALQUILER S.L. 

 

383,33 

05/07/2019 AOC:65654008 Alquiler trimestral del 01/07/2019 a 30/09/2019 01/07/2019 

  F/2019/1343 B66971276 ALCO RENTAL SERVICES S.L.U. 7 1002 1.310,47 

08/07/2019 
AOC:65708944 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  
(1 uds).Alb: -1Alb. Dev: 12083 ( Periodo de: 01/06/2019 - 

30/06/2019 

  F/2019/1344 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19049986 560,23 

08/07/2019 
AOC:65729482 5,725 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 251911 ; Actual BN= 257636 Ubicación: 
PÇA. M 

08/07/2019 

  F/2019/1345 XXXX2574X ENCARNACIÓ POUS SALA 11 1.632,40 

08/07/2019 AOC:65725346 DINARS CENTRE DE DIA, JUNY 01/07/2019 

  F/2019/1346 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A415313 30,78 

08/07/2019 AOC:65725588 CITRON AD 12 KG. 05/07/2019 

  F/2019/1347 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190335 111,51 

08/07/2019 AOC:65725745 Talonaris sopar FM 08/07/2019 

  F/2019/1348 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190336 2.970,24 

08/07/2019 AOC:65725944 Revista vilatorta 84 08/07/2019 

  F/2019/1349 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1900432 294,39 

08/07/2019 
AOC:65724422 Mano de obra oficial 1ª / Horas de traslado / kilometraje 
/ Tuerca M6 

05/07/2019 

  F/2019/1350 B66971276 ALCO RENTAL SERVICES S.L.U. 17 49 196,63 

09/07/2019 
AOC:65736466 Reparaciones  Prefabricados - REPARACION PANEL 
SANDWICH Y CRISTAL ROTO  -Módulo C-4 316 -  Devolución 12083 

30/06/2019 

  F/2019/1352 B62649868 TORT EXCAVACIONS S.L. Emit- 93 111,32 

09/07/2019 AOC:65762148 A93 TREBALLS VARIS, ZANJA ZONA VESTIDORS 08/07/2019 

  F/2019/1353 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 142 192,74 

09/07/2019 
AOC:65778025 REF: CARREGADOR COTXES ELECTRICS- hores 
operari- DIVENDRES 28 jUNY- CARREGADOR COTXES / HORES 
OPARARI- dive 

09/07/2019 

  F/2019/1354 XXXX9365X BLAI PERA ITXART 19-060 544,50 

09/07/2019 AOC:65641078 Actuació Mag Fèlix - Dinar de la Gent Gran 03/07/2019 

  F/2019/1355 J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 19110 314,26 

09/07/2019 AOC:65752732 Materials i feina preparacio Caramelles 08/07/2019 

  F/2019/1356 J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 19111 126,83 

09/07/2019 AOC:65752808 Materials i feina preparació Fira del Tupí 08/07/2019 

  F/2019/1358 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 143 1.095,54 

09/07/2019 
AOC:65782939 REF: PISCINES- HORES OPERARI- divendres 14 
Juny- instal llum aigua i montar campana / HORES OPERARI- dimart 

09/07/2019 

  F/2019/1359 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20190841 24,90 

09/07/2019 AOC:65797810 Serveis per rentat de roba 30/06/2019 

  F/2019/1361 G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A APS 000020546 330,26 



 
 

 
 

PRIMA FIJA 

09/07/2019 
AOC:65782988 Prima AUTOMOVILES 0020-006646841 Matrícula 
E8421BCJ Cobertura desde 07-07-2019 hasta 07-07-2020. / Consorci 

09/07/2019 

  F/2019/1362 G08171407 
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A 
PRIMA FIJA 

APS 000020556 367,04 

09/07/2019 
AOC:65782987 Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005080443 Cobertura 
desde 07-07-2019 hasta 07-07-2020. / Fondo Mut. R.CIVIL GENE 

09/07/2019 

  F/2019/1363 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 4002 50,97 

09/07/2019 
AOC:65818786 ETIQUETA ADHESIVA DYMO 11356 -MIDA 89X41 MM 
PER IM 

21/06/2019 

  F/2019/1364 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 917289 20,14 

09/07/2019 
AOC:65820163 REF.:TPV28 / N.Albara:3652882  Data: 06-06-19 / 
ANGLES MITJA / PATULEIA / REF.:TPV29 / N.Albara:3605389  Da 

01/07/2019 

  F/2019/1365 B63314132 PRISMA VIC 

 

162 48,36 

20/06/2019 FOTOS FESTA DE LA VELLESA 18/06/2019 

  F/2019/1366 XXXX2372X JOSEP CABANAS SOLÀ 001 000060 295,35 

20/06/2019 VISITA CASABLANCA NENS LLAR D'INFANTS 14/06/2019 

  F/2019/1367 B63852222 VINYES D'OLIVARDOTS 141 69,21 

20/06/2019 VINS D'ÀMFORA PER TAST DE TUPINS 11/06/2019 

  F/2019/1368 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 

 

15,76 

20/06/2019 PNEUMÀTIC PER BICI ELÈCTRICA 19/06/2019 

  F/2019/1369 XXXX1095X 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 

10520 535,70 

20/06/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL DISPENSARI 20/06/2019 

  F/2019/1370 G58003252 CLUB NATACIÓ VIC - ETB 55 1.037,70 

20/06/2019 CURSETS ESCOLARS DE NATACIÓ LLAR D'INFANTS 15/06/2019 

  F/2019/1371 B63687578 MAGATZEM JOSEP CANAL S.L. VIC 000120 67,03 

20/06/2019 TASSES I PLATS PEL CENTRE DE DIA 29/01/2019 

  F/2019/1372 XXXX8042X JOAN MARTIN FONTARNAU - MISSATGERS VIC 4.204 90,75 

25/06/2019 VIATGES A BARCELONA AMB RETORN 31/05/2019 

  F/2019/1373 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO N000171/2019 84,99 

25/06/2019 PRODUCTES FARMACEUTICS PER CAMP TORTÍ I CASAL D'ESTIU 21/06/2019 

  F/2019/1374 XXXX1679X ANTONIO COROMINAS SL 2019286 135,52 

25/06/2019 SACS DE CARBÓ VEGETAL 30/05/2019 

  F/2019/1375 J65436073 ELECTRÒNICA R3 SCP 172 154,88 

26/06/2019 REPARAR ANTENA TDT VILALLEONS 18/06/2019 

  F/2019/1376 J66997065 NETCAT SERVEIS SCP 1612259 242,00 

28/06/2019 NETEJAR CAMPANA CUINA ESCOLA BELLPUIG 26/06/2019 

  F/2019/1377 B60689270 CA LA MANYANA S.L. 2019000251A 131,40 

02/07/2019 DINAR-REUNIÓ RESIDÈNCIA GENT GRAN 30/06/2019 

  F/2019/1378 A62588421 JM BUNEAU ESPAÑA SA 1.163.334 108,26 

02/07/2019 TISORES PER TROBADA PUNTAIRES 17/06/2019 

  F/2019/1380 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2019/036345F1 1.502,93 

02/07/2019 TARGETES T-10 UNA ZONA 28/06/2019 

  F/2019/1381 XXXX5328X ELISABET FERNANDEZ VILAR 001-2019 120,00 

02/07/2019 120 RACIONS MOS EL TUPÍ 01/07/2019 

  F/2019/1382 F58044967 MISSATGERS TRÈVOL S.C.C.L. 151070 11,64 

02/07/2019 TRANSPORT MATERIAL PEL CAMP TORTÍ 30/06/2019 

  F/2019/1383 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 144 971,07 

10/07/2019 
AOC:65852869 REF: CASAL AVIS-HORES TREBALL- dijous 4 Juliol- 
instal electrica / HORES OPERARI-divendres 5 Juliol- instal 

10/07/2019 

  F/2019/1384 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 145 35,32 

10/07/2019 
AOC:65853209 REF: LLUM AJUNTAMENT- DOWNLIGHT PANELL 
LED QUADRAT 18W 4000K / TASSA RECICLATGE ECORAEE 

10/07/2019 

  F/2019/1385 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 146 289,76 



 
 

 
 

10/07/2019 
AOC:65854336 REF: FONT CANALETA-HORES OPERARI- dijous 4 
Juliol- font / HORES OPERARI- divendres 5 Juliol- font / HORES O 

10/07/2019 

  F/2019/1386 XXXX7617X TONI ORTIZ JURADO 929 798,60 

10/07/2019 AOC:65817354 Mural comunitari Camp Tortí 09/07/2019 

  F/2019/1387 XXXX0143X JOSEP RODRIGUEZ MORERA 113/19 761,57 

10/07/2019 
AOC:65844919 01/06/19 Fira del Tupí (18:00 a 21:00) / 02/06/19 Fira 
del Tupí (18:00 a 21:00) / 04/06/19 Assaig Vilatorta 

30/06/2019 

  F/2019/1388 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-211 64,38 

10/07/2019 
AOC:65841915 ous mitja dotzena / ossos espinada / pernil de gall dindi / 
bistec extra / mandonguilles grans o sopa / pit 

10/07/2019 

  F/2019/1389 XXXX7191X JOAN MORERA RODRÍGUEZ 00015 1.379,40 

10/07/2019 NETEJAR BOSC ZONA ALBEREDA 02/07/2019 

  F/2019/1390 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 2019/14/639 52,00 

04/07/2019 TINT PER SAMARRETES CASAL D'ESTIU 01/07/2019 

  F/2019/1391 B66925132 FORMATGERIA CAL MUSIC S.L. 2019-0141 18,25 

04/07/2019 FORMATGE DE TUPÍ PER TAST TUPÍ 03/06/2019 

  F/2019/1392 77092024A TROFEUS CULI 

 

2784 1.070,85 

04/07/2019 
TROFEUS CICLISME COPA CATALANA I CAMPIONAT DE 
CATALUNYA 

21/06/2019 

  F/2019/1393 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 

 

17,43 

04/07/2019 SAMARRETES PER CASAL D'ESTIU 02/07/2019 

  F/2019/1394 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 

 

2,49 

04/07/2019 SAMARRETA PER CASAL D'ESTIU 02/07/2019 

  F/2019/1395 B60301496 SICAL 

 

001 190511 181,69 

10/07/2019 
AOC:65854837 LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / 
PORTES 2 - P 

10/07/2019 

  F/2019/1396 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-031981 423,55 

10/07/2019 
AOC:65859668 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( 
SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

30/06/2019 

  F/2019/1397 B61584033 EDE TEQUIMA S.L. C1   20815 1.938,87 

11/07/2019 
AOC:65778911 COMMENT|Pedido nº C1 - 25273 de fecha 01/07/19 / 
47 HIPOCLORITO SODICO EDE-12 BID 30KGS / 
COMMENT|A.D.R.:UN 

08/07/2019 

  F/2019/1403 41562681W ADRIA GINER PUIGDOMENECH S0-66 665,50 

09/07/2019 SAMARRETES CLUB DE FUTBOL 09/07/2019 

  F/2019/1404 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 

 

24,90 

09/07/2019 SAMARRETES CASAL D'ESTIU 28/06/2019 

    
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 4-19 
 
Expedient núm.:  4/19 
Objecte: canviar 3 banyeres per plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Ca la 
Manyana SL i que consisteix en canviar 3 banyeres per plat de dutxa.  
 
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 Ca la 
Manyana SL per a l’execució de les obres consistents en canviar 3 banyeres per plat 
de dutxa, situades a av. Ntra. Sra. de Montserrat, 38, d’aquest municipi. 



 
 

 
 

 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

- 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 €)  =  31,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  41,25 € + (Taxa)  31,50 €  =  72,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 17-19 
 
Expedient núm.:  17/19 
Objecte: recobriment del lateral esquerre amb panell d'acer galvanitzat prelacat i 
aïllament  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en recobriment del lateral esquerre amb panell d'acer 
galvanitzat prelacat i aïllament.  
 
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 recobriment del lateral esquerre amb panell 
d'acer galvanitzat prelacat i aïllament. 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 
- La normativa del POUM, en el Capítol II Paràmetres comuns, article 47, punt 

4.19. Mitgeres: 
És el mur emplaçat sobre la partió de parcel·la que va des dels fonaments fins 
a la coberta sense interrupció de continuïtat i sobre el qual recauen les 
servituds de mitgera, ús mancomunant i impediment d’obertura. 
El tractament de les mitgeres serà el següent: 



 
 

 
 

a. Si queden vistes hauran de quedar com a mínim arrebossades i pintades 
del mateix color que la façana del carrer. 

b. Si la parcel·la contigua no està edificada, la mitgera, es podrà protegir amb 
plaques de fibrociment o planxa amb aïllament, del mateix color que la 
façana del carrer. 

c. Es prohibeixen els aïllaments i l’obra ceràmica o de formigó vistos. 

- La normativa del POUM, en l’article 98, Zona A, Conjunts històrics, mitgeres: 
Les parets mitgeres que quedin vistes i qualsevol pany de paret que es vegi 
des de la via pública, hauran de tractar-se com a façanes principals. No es 
permetran els envans pluvials d’obra vista, o fibrociment o de materials aïllants 
vistos. 

- 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. 

- 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. 

 
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 
1.961,26 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  1.961,26 € 
o Quota:  1.961,26 € x  2,75 % =  53,92 € 

 
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 1.961,26 € ) =  31,95 € 
 

TOTAL: (Impost)  53,92 € + (Taxa)  31,95 € = 85,87 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 29-19 
 
Expedient núm.:  29/19 
Objecte: acondicionament i rehabilitació de la coberta d'un edifici plurifamiliar 
d'habitatges entre mitgeres  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en acondicionament i rehabilitació de la coberta d'un edifici 
plurifamiliar d'habitatges 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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en acondicionament i rehabilitació de la coberta 
d'un edifici plurifamiliar d'habitatges entre mitgeres. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- 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. 

- Segons article 98 de la normativa del POUM; Zona A conjunts històrics, 
s’admeten obres de conservació-restauració destinades a canviar un o diversos 
elements malmesos i s’hauran delimitar a una reposició utilitzant matèries de 
naturalesa mimètica a les que ja hi havia. 

- Caldrà donar compliment també a l’apartat de coberta del mateix article en els 
elements en els quals hi hagi intervenció: barbacana, ràfec, claraboies, 
canaleres...  

- Si hi ha cap tipus d’intervenció a façana, caldrà donar compliment a l’Annex III 
referent a la carta de colors admesos a paraments i fusteria. 

- 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 
14.537,80 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  14.537,80 € 
o Quota:   14.537,80 € x  2,75 % =  399,79 € 

 
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  14.537,80 €) =  44,54 € 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  399,79 € + (Taxa)  44,54 €  = 444,33 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 30-19 
 
Expedient núm.:  30/19 
Objecte: repàs de teulada, reforma de bany i cuina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en repàs de teulada, reforma de bany i cuina.  
 
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 repàs de teulada, reforma de bany i cuina. 
 
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: 
 

- Es donarà compliment als paràmetres regulats per la normativa del POUM i del 
Catàleg de masies i cases rurals pel que fa a la intervenció de coberta. Segons 
la fitxa 18, El Lleopart, es mantindrà la volumetria original. 
La normativa del propi catàleg estableix en el punt 3, Tractament de les 
edificacions: 
- Manteniment de l’estructura bàsica i funcionalitat de l’edificació, que es 

mantindrà la tipologia aparent exterior. S’ha de cuidar especialment el 
tractament de l’edificació principal i/o original. 

- En qualsevol cas, la composició de les obertures, els materials i el 
cromatisme seran els propis del lloc, i els que estableixi cada fitxa en 
particular. 

- Caldrà també complir els requisits derivats de la normativa d’habitabilitat, 
d’accessibilitat i d’incendis. 

Materials: 
- En la rehabilitació de les masies s’utilitzaran materials i colors coherents 

amb les característiques de l’edificació tradicional, el caràcter del conjunt i 
el paisatge de l’entorn. 

- Els materials seran els tradicionals de les masies d’Osona. 
- Segons l’article 197.2 de la normativa del POUM s’entén que es tracta d’obres 

de rehabilitació i reforma. 
- Es donarà compliment a l’article 199.2, intervencions a cobertes, que diu: es 

conservarà el tipus de coberta original, els ràfecs amb imbricacions de teula i 
rajola. En cas que s’hagin de substituir s’ajustarà a les característiques i 
materials originals. 

- 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. 

- 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 
6.086,32 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 10.614,24 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Superfície de repàs de coberta: 234,00 m2   
234,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 0,30(Cu)= 10.614,24 € 

 
o Base imposable :   10.614,24 € 

Quota:  10.614,24 € x  2,75 % = 291,88 € 
 
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 10.614,24 € ) =  40,61 € 
 

TOTAL: (Impost)  291,88 € + (Taxa)  40,61 €  =  332,49 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 31-19 
 
Expedient núm.:  31/19 
Objecte: formació de gual per entrada de vehicles   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en formació de gual per entrada de vehicles. 
  
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 formació de gual per entrada de vehicles. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 9 d’abril de 2019, 
amb num registre E2019001291 i E2019001292. 

- 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. 

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

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat.  



 
 

 
 

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

- Caldrà deixar com a mínim 1,00 m d’amplada de vorera sense afectació per la 
formació del gual, per permetre el pas de vianants. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. No s’ha aportat pressupost. El 
valor considerat serà de 544,32 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície de gual : 3,00 x 1,20 m
2
 

3,60 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 0,30(Cu)= 544,32 € 
 

o Base imposable :  544,32 € 
o Quota:  544,32 € x  2,75 % = 14,97 € 

 
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  544,32 €)  =  30,54 € 
 
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 5,40 m2 x 3 dies 
=  17,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  14,97 € + (Taxa)  30,54 € + (Taxa ocupació) 17,00 €  =  62,51 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 32-19 
 
Expedient núm.:  32/19 
Objecte: substituir banyera per plat de dutxa i canviar el terra del bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en substituir banyera per plat de dutxa i canviar el terra del 
bany.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en substituir banyera per plat de dutxa i canviar el 
terra del bany. 
 
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. 

- La poca entitat constructiva de l’obra 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 
1.650,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.650,00 € 
o Quota:  1.650,00 € x  2,75 % = 45,37 € 

 
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 1.650,00 € ) =  31,65 € 
 

TOTAL: (Impost)  45,37 € + (Taxa)  31,65 €  =  77,02 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 36-19 
 
Expedient núm.:  36/19 
Objecte: reforma del bany i la cuina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en reforma del bany i la cuina.  
 
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 reforma del bany i la cuina. 
 



 
 

 
 

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. 

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
4.200,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  4.200,00 € 
o Quota:  4.200,00 € x 2,75 % =  115,50 € 

 
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 4.200,00 €) =  34,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  115,50 € + (Taxa)  34,20 €  = 149,70 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 37-19 
 
Expedient núm.:  37/19  
Objecte: col•locació de gres a l'estudi  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en col•locació de gres a l'estudi.  
 
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 col•locació de gres a l'estudi. 
 



 
 

 
 

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. 

- 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 
2.200,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.200,00 € 
o Quota:  2.200,00 € x  2,75 % =  60,50 € 

 
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  2.200,00 €)  =  32,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  60,50 € + (Taxa)  32,20 €  =  92,70 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
13.0.- LLICENCIA D'OBRES 38-19 
 
Expedient núm.:  38/19  
Objecte: engrandir la finestra  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en engrandir la finestra.  
 
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 engrandir la finestra. 
 



 
 

 
 

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.  

- 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 650,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   650,00 € 
o Quota: 650,00 € x 2,75 % =  17,87 € 

 
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  650,00 € ) =  30,65 € 
 

TOTAL: (Impost)  17,87 € + (Taxa)  30,65 €  = 48,52 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- LLICENCIA D'OBRES 39-19 
 
Expedient núm.:  39/19 
Objecte: reparació de barbacana de l'església   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reparació de barbacana de l'església .  
 
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 reparació de barbacana de l'església. 
 



 
 

 
 

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. 

- Tal i com estableix l’article 219 de la normativa del POUM, per obres de 
reparació menors o de conservació i manteniment com seria aquesta, la 
documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’obres es: 

- Fotografia de la façana o element catalogat. 
- Plànol de detall. 

El sol·licitant ha adjuntat una memòria i fotografies on es fa constar el caràcter 
d’urgència de la intervenció per evitar la degradació de més part de l’edifici. 
Segons la documentació adjunta aquesta barbacana no té valor històric ni 
constructiu; està formada per colls de fusta, matxembrat ceràmic arrebossat per 
la part inferior i teula àrab per la part superior. La reparació es farà seguint el 
mateix criteri tant pel que fa als materials com a la solució constructiva. Per 
tant, no es considera necessari l’aportació de plànols de detall. 

- Segons previsió de 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 
5.406,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  5.406,00 € 
o Quota:  5.406,00 € x  2,75 % = 148,66 € 

 
L’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i 
obres, preveu en l’article 6è una bonificació del 95% per tractar-se d’un edifici inclòs en 
el punt b) considerant que hi concorren circumstàncies socials, culturals, històrico-
artístiques o de foment de l’ocupació. 

o Bonificació:  Quota x 95% = 141,23 € 
Per tant, la quota serà de 7,43 € 

 
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  5.406,00 €) =  35,41 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  7,43 € + (Taxa)  35,41 €  = 42,84 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

15.0.- LLICENCIA D'OBRES 40-19 
 
Expedient núm.:  40/19 
Objecte: reforma de cuina i bany. Col•locació de paviment i pintura  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en reforma de cuina i bany. Col•locació de paviment i 
pintura.  
 
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 reforma de cuina i bany. Col•locació de 
paviment i pintura. 
 
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. 

- 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 
10.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 10.500,00 € 
o Quota:  10.500,00 € x 2,75 % = 288,75 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  10.500,00 € ) =  40,50 € 
 
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 1 dia =  
2,10 € 
 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  288,75 € + (Taxa)  40,50 € + (Taxa ocupació) 2,10 €  = 331,35 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- LLICENCIA D'OBRES 42-19 
 
Expedient núm.:  42/19 
Objecte: reforma de cuina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reforma de cuina.  
 
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 reforma de cuina. 
 
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. 

- 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 
2.800,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:   2.800,00 € 
o Quota:  2.800,00 € x  2,75 % =  77,00 € 

 
 
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  2.800,00 €) =  32,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  77,00 € + (Taxa)  32,80 €  = 109,80 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
17.0.- LLICENCIA D'OBRES 43-19 
 
Expedient núm.:  43/19  
Objecte: canviar tancament de finestral  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en canviar tancament de finestral.  
 
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 canviar tancament de finestral. 
 
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 3 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. 

- Es donarà compliment a l’Annex III de la normativa del POUM sobre les 
gammes de colors a paraments i fusteria en funció de la zona. 

- 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. 

- 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 
1.900,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.900,00 €. 
o Quota:  1.900,00 € x  2,75 % =  52,25 € 



 
 

 
 

 
 
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 1.900,00 € ) =  31,90 € 
 

TOTAL: (Impost)  52,25 € + (Taxa)  31,90 €  = 84,15 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
18.0.- LLICENCIA D'OBRES 44-19 
 
Expedient núm.:  44/19  
Objecte: enderrocar i retirar 6 m2. de ciment al pati existent  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en enderrocar i retirar 6 m2. de ciment al pati existent.  
 
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 enderrocar i retirar 6 m2. de ciment al pati 
existent. 
 
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 3 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. 

- 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 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  
 
 
19.0.- LLICENCIA D'OBRES 45-19 
 
Expedient núm.:  45/19 
Objecte: reparar paviment de la rampa d'entrada del garatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en reparar paviment de la rampa d'entrada del garatge.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reparar paviment de la rampa d'entrada 
del garatge. 
 
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.  

- Pel tipus d’intervenció, es preveu una escassa quantitat de runa. Tot i això 
caldrà que sigui gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor 
i la promotora de les obres. 

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

 
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 
3.000,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  3.000,00 € 
o Quota:  3.000,00 € x 2,75 % = 82,50 € 

 
 
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 B 3.000,00 €) =  33,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  82,50 € + (Taxa)  33,00  €  = 115,50 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
20.0.- LLICENCIA D'OBRES 46-19 
 
Expedient núm.:  46/19 
Objecte: canviar banyera per plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en canviar banyera per plat de dutxa.  
 
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 canviar banyera per plat de dutxa. 
 
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. 

- Segons la descripció de l’obra es preveu 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 600,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  600,00 € 
o Quota:   600,00 € x  2,75 % =  16,50 € 

 
 
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  600,00 € ) =  30,60 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  16,50 € + (Taxa)  30,60 €  =  47,10 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
21.0.- LLICENCIA D'OBRES 48-19 
 
Expedient núm.:  48/19 
Objecte: aïllar la teulada  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en aïllar la teulada.  
 
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 aïllar la teulada. 
 
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.  

- 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 que hauran de 
tramitar els certificats corresponents a l’abocador. 

 
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 
18.500,95 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 18.500,95 € 
o Quota:   18.500,95 € x  2,75 % =  508,77 € 

 
 
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 18.500,95 € ) =  48,50 € 
 
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 16,00 m2 x 15 
dies = 251,76 € 
 

TOTAL: (Impost)  508,77 € + (Taxa)  48,50 € + (Taxa ocupació) 251,76 €  = 809,03 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
22.0.- LLICENCIA OBRES 57-19 
 
Expedient núm.:  57/19 
Objecte: cala de reparació en vorera i registre de 40 x 40  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gurbtec 
Telecom SL i que consisteix en cala de reparació en vorera i registre de 40 x 40.  
 
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 Gurbtec 
Telecom SL per a l’execució de les obres consistents en cala de reparació en vorera i 
registre de 40 x 40. 
 
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 (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. 

 
- 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 no s’aporta un 
pressupost, es farà el càlcul segons ordenança: 

 
o Base imposable:  2,00 x  504 x  1,10 x  0,30 = 332,64 € 
o Quota:  332,64 x  2,75 % =  9,15 € 

 
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 332,64 €) =  30,32 € 
 
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 1,00 m2 x 1 dia =  
1,049 € 
 

TOTAL: (Impost)  9,15 € + (Taxa)  30,32 € + 1,049 € = 40,52 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
23.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 55-18 
 
Expedient núm.:  55/18  
Objecte: instal•lació de tancat per a pastura   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  M. 
Vilamala SL i que consisteix en instal•lació de tancat per a pastura .  
 
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 M. Vilamala 
SL per a l’execució de les obres consistents en instal•lació de tancat per a pastura. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 8 de febrer de 
2019, amb numero de registre E2019000441 per la qual es modifica el projecte 
a requeriment de l’informe de subsanació de deficiències emès per l’arquitecte 
municipal Enric Gil Marès, emès en data 6 de novembre de 2018 i notificat en 
data 9 de novembre del 2018. 

 

Pel que fa a la documentació presentada per tal de subsanar les deficiències i pel 
que fa referència a les obres que s’hi pretenen efectuar, emet el següent informe: 
En els anteriors requeriments, es determinava les característiques i tipus de 
tanques que admetia la normativa urbanística 
En la documentació aportada el 2 de juliol de 2018, es fa esment a la renuncia de 
construir l’edificació anomenada “cobert de la mànega” exposant que únicament 
es pretenen executar els treballs de tancament de la finca per pastura. No s’ha 
aportat la definició clara del tipus de tanca que es pretén i la justificació de la seva 
adequació a la normativa urbanística. Cal presentar la documentació que expliciti 
les característiques de la tanca i la situació exacta, en concret, un dibuix adequat 
que permeti identificar el tipus de tanca i una fotografia d’una tanca igual a la que 
es proposa. Cal grafiar en el plànol de situació de la tanca, el perímetre de la zona 
de les restes arqueològiques que cal preservar amb la mateixa tanca. 
En el document aportat per a l’atorgament de l’activitat es continua grafiant l’edifici 
anomenat “cobert de la mànega” tot i la renuncia que va declarar. Cal rectificar la 
documentació que fa referencia a l’activitat, eliminant qualsevol referència al edifici 
esmentat. 
Cal modificar el punt d’accés, ja que el que es proposa directe des de la carretera 
no es possible. L’accés s’ha de efectuar des del camí del dipòsit.  
Cal aportar un document signat per la propietat en que garanteixi la retirada de la 
tanca una vegada es deixi sense efecte l’activitat. 

 

En referència a documentació aportada: 



 
 

 
 

- El punt 13 de la memòria del projecte defineix les característiques de la 
tanca i es justifica el compliment de la normativa urbanística. També 
s’inclou fotografia d’exemple. 

- En el plànol adjunt ja no apareix grafiat el cobert de la mànega. 
- Tot i que en la documentació presentada no es marca gràficament l’accés, 

aquest es farà pel costat nord, coincidint amb l’accés a la finca de Sr. 
Ferran Font, tal i com consta a l’acord de Ple de data 1 d’abril de 2019, 
d’Aprovació definitiva del projecte d’obra “Itinerari per a vianants i ciclistes a 
la carretera BV-5202 PK 0+000 a 1+230 i la resolució d’al·legacions”. 

- S’ha aportat un document signat per part de la propietat on es 
comprometen a retirar la tanca que s’instal·la a la finca de la Cucala una 
vegada es deixi de desenvolupar l’activitat ramadera extensiva projectada. 

- En referència al tancament interior de la finca per delimitar l’àrea 
d’expectativa arqueològica identificada amb el numero 19 del catàleg de 
béns d’interès històric, arqueològic o paisatgístic del municipi, el plànol 
adjunt marca la ubicació d’aquest tancat interior per protegir la zona de 
restes arqueològiques i evitar que els animals hi pasturin tal i com es 
demana en el requeriment. 

- La tanca s’adequa a l’article 173 del POUM i s’ha d’adaptar en cas de 
qualsevol canvi que es realitzi: 

 
“Article  173. Tanques 
1. Els tancats que es puguin disposar en les partions de les finques  es 

construiran de forma que no agredeixin el medi rural on s’emplacen ni barrin 
el pas als camins existents. 

2. Només s’admetran els tancats de les finques amb elements vegetals, 
matolls, estaques, tanques de fusta tractada amb autoclau amb tres 
travessers com a màxim,  filats o similars. Les tanques o les seves parts, 
formades per filats o altres tipus d’elements metàl·lics, hauran de ser 
totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. 

3. En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les 
característiques pròpies de les tanques urbanes. Amb tot això, s’admet un 
tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions existents, 
separat com a màxim 10 m. d’aquestes. 

4. No s’admetran el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin 
necessàries per al desenvolupament dels usos agraris. 

5. L’alçada màxima de les tanques serà de 2,00 m. mesurat des de la cota 
natural del terreny. 

6. Les tanques preveuran les obertures que siguin necessàries per garantir el 
pas per a la fauna autòctona, llevat de les tanques de petits recintes, la 
funcionalitat dels quals hi sigui incompatible. 

7. El que estableixen els punts anteriors s'entén sense perjudici de les facultats 
que atorga als propietaris l’article 388 del Codi Civil.” 

 

La justificació d’aquest article correspon a la documentació presentada 
en data 25 de juliol de 2018, amb numero de registre E2018002829, on 
s’aporta un plànol de situació i distàncies del vallat i un informe emès per 
Miquel Pujols Parramon on es justifica el compliment dels paràmetres de 
la normativa del POUM pel que fa a tanca i separacions 165 i 173 de la 
normativa, i la distància de 3,50 m a la carretera segons l’autorització de 
la Diputació de Barcelona com a titular d’aquesta via.  
Fer constar que la titularitat de la carretera BV-5202 ha canviat . Segons 
projecte d’obra “Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 



 
 

 
 

PK 0+000 a 1+230 actualment la titularitat ja és municipal. Per tant, 
caldrà adequar les distàncies de la tanca en el seu límit amb l’itinerari de 
vianants i ciclistes a les del POUM; que segons l’article 165.4 i 
considerant que es tracta d’un camí rural serà de 6,00 de l’eix del camí. 
 
En relació al requeriment, es considera que la documentació aportada 
esmena les deficiències i justifica l’adequació a la normativa vigent i al 
planejament urbanístic. 
 

- 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. 

- 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 
3.622,90 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:   3.622,90 €. 
o Quota:   3.622,90 € x 2,75 % =  99,63 € 

 
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  3.622,90 € ) =  33,61 € 

 

TOTAL: (Impost)  99,63 €+ (Taxa)  33,61 € = 133,24 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
24.0.- ACTIVITAT RAMADERA EXTENSIVA A LA FINCA DE LA CUCALA 
 
Expedient 3/2018. En data 7 de maig de 2018, el representant de la societat 
M.Vilamala SL, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació ambiental 
d’una activitat d’explotació ramadera en règim extensiu, a la finca La Cucala d’aquest 
municipi.  
 



 
 

 
 

Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
segons el qual informa favorablement l’activitat d’explotació ramadera en règim 
extensiu amb tres vaques adultes i un toro, tres animals de cria, un de reposició i tres 
d’engreix. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat de l’activitat comunicada per la societat M. Vilamala SL, 
consistent en l’activitat d’explotació ramadera en règim extensiu amb tres vaques 
adultes i un toro, tres animals de cria, un de reposició i tres d’engreix, a la finca de La 
Cucala d’aquesta població, a reserva d’altres informes i/o autoritzacions que siguin 
preceptives. 
  
Segon.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 10: Tramitació del procediment de comprovació 
de la comunicació prèvia o declaració de responsable per l’obertura d’establiments 
industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència 
ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, 
per un import de 218 €. 
  
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
25.0.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PL. MAJOR, 2 
 
 
Vista la sol·licitud, per a l’ocupació de la via pública mitjançant la col·locació d’un 
contenidor per runes a la plaça Major, núm. 2,  d’aquesta població, ocupant una 
superfície de 3 m2.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecta municipal, on posa de manifest que 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. 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
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. 
 
D'acord amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació 
de terrenys d’ús públic.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’ocupació de la via pública, que és d’un 
import de 3,15 €, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de 
la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
Segon.- Notificar el present acord i la corresponent liquidació de la taxa a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
26.0.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persona amb discapacitat - titular no conductor, i amb el 
següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2019002358, 20 de juny 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 la targeta d’aparcament individual per a persona 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’aquestes targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-la coneixedora del 
règim de recursos que li corresponen.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
27.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIO ACTIVITATS ESPORTIVES D'IMPACTE 
SIGNIFICATIU 2017-2018 I 2018-2019 



 
 

 
 

 
Vist que en data 5 de desembre de 2018 es publica al DOGC la Resolució 
PRE/2848/2018, de 28 de novembre, per la qual s’obre convocatòria anticipada del 
procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats 
esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu 
a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2017-
2018 i 2018-2019, les bases de la qual van ser aprovades per la Resolució 
PRE/1847/2017, de 26 de juliol, publicada al DOGC de 31 de juliol de 2017. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar sol·licitud a la Generalitat 
de Catalunya per optar a subvenció per l’organització del 33è Torneig BBVA de 
Bàsquet (temporada 2017-2018) i el 34è Torneig BBVA de bàsquet (temporada 2018-
2019). 
 
Tenint en compte que el Torneig BBVA de Bàsquet és un dels esdeveniments 
referents a nivell nacional i internacional en l’àmbit del bàsquet on hi participen més de 
200 equips, masculins, femenins, professionals i/o aficionats; i es disputen més de 500 
partits. 
 
Vista la proposta de resolució provisional, en la qual es concedeix una subvenció per 
un import de 8.913,00€ per al 33è Torneig BBVA de bàsquet i 10.575,00€ per al 34è 
Torneig BBVA de Bàsquet.  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Acceptar la proposta provisional de concessió de la subvenció per part del 
Consell Català de l’Esport per un import de 8.913,00€ per al 33è Torneig BBVA de 
bàsquet i 10.575,00€ per al 34è Torneig BBVA de Bàsquet. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Català de l’Esport, 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, 
 
 


