
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000013  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 2 de setembre de 2019 
Horari: De les 19:30 hores a les 20:45 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor/A 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor/A 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 15 de juliol de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 



 
 

 
 

 
 
2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 13/2019 
 
La següent relació de despeses 13/2019 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: 
 

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 Data 
registre 

Text 
explicatiu 

 

Euros 

F/2019/1615 B17421819 HIPER ESCOLA GIRONA SL 303,79 

07/08/2019 
AOC:67608914 Bobina 400gr. corda de sisal Marró (Falta 1 per ruptura d'estoc, demanar propera comanda, gràcies) / 
Bobina 

F/2019/1616 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 675,18 

07/08/2019 
AOC:67596948 REF: MANPARA PIS C/ PUIGLAGULLA- CONFOR LATERAL FIXE 90º 100 VIDRE TRANS PERFIL 
CROMAT / CONFORT FRONTAL 1P 

F/2019/1617 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 558,07 

07/08/2019 
AOC:67599927 PESOL MOLT DOLÇ 6X1  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / FLETAN FT. HIG.   1X7  / 
CROQUETA CAS POLLASTRE 4X1  / 

F/2019/1618 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 381,51 

07/08/2019 AOC:67575654 Lloguer contenidor 20m3 / Adaptació caixa 20m3  / Servei recollida brossa / El.liminació residus verds 

F/2019/1619 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 163,87 

07/08/2019 AOC:67601422 0007 CHD - S/PLOMO 95  / CUPON  MI BP 

F/2019/1620 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,10 

07/08/2019 AOC:67576630 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita / Internet - 6Mb 

F/2019/1621 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 60,50 

07/08/2019 AOC:67578277 Serveis per rentat de roba 

F/2019/1623 Q0801175A CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 64,25 

07/08/2019 
AOC:67609007 T-CAT P programari - J.R.S.A. - 407C070EE66E0F685359306FE66F6887 - ( Ordinaria) / T-CAT P 
programari - J.V. 

F/2019/1624 Q0873001B CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 40,00 

07/08/2019 
AOC:67581032 RENOVACIÓ BIOSPHERE QUOTA 2019 - CENTRE D'INFORMACIÓ DE L'ESPAI NATURAL 
GUILLERIES-SAVASSONA A SANT JULIÀ D 

F/2019/1625 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 130,68 

08/08/2019 AOC:67717219 Extres Casalet Patleia ,juliol i agost 2.019 

F/2019/1626 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 29,04 

08/08/2019 AOC:67717512 23 de juliol, Vestuaris del futbol 

F/2019/1627 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 260,51 

08/08/2019 AOC:67718825 carrega AC i tensar corretja màquina de neteja 

F/2019/1628 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 416,19 

08/08/2019 AOC:67701822 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

F/2019/1629 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 250,46 

12/08/2019 
AOC:67816730 BRIDA-NYLON-NEGRA-3,6X140  / BRIDA PLASTICO NEGRA 3,6X292  / DESOXIDANTE-ROST-OFF-
PLUS-300ML  / IMPUESTO DE 

F/2019/1630 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 42,83 

12/08/2019 AOC:67828041 Talonaris piscines laborables 



 
 

 
 

F/2019/1631 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 477,04 

13/08/2019 AOC:67861702 ASFALTO-EN-FRIO-25KG  / BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-6,0MM 

F/2019/1632 B08673527 NEIDA S.L. 541,20 

13/08/2019 
AOC:67868427 9998 - Ref.: Passeig Mossèn Cinto Verdaguer / 712 - Servei netejar canonada / 706 - Hores camió 
7468.HBH 

F/2019/1649 A08016545 BARDINET SA 80,16 

14/08/2019 AOC:67932202 CAIXA ROM CREMAT PUJOL / FESTA MAJOR DE VILALLEONS 2019 

F/2019/1687 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. 64,87 

16/08/2019 
AOC:67993708 SERVEI D'ASSITÈNCIA TÈCNICA / [LX-100008] Tarjeta SD con firmware / [I-PST] [I-PST] Protector 
sobretensions 

F/2019/1688 XXXX2574X ENCARNACIÓ POUS SALA 1.811,04 

19/08/2019 AOC:68031018 DINARS CENTRE DE DIA 

F/2019/1689 A58492117 VICREU S.A. 35,95 

20/08/2019 AOC:68067367 RECANVI MOLLA DEL MIG PODADORA ERGO / ESCOMBRA FISKARS PER FULLES L 

F/2019/1690 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL 145,20 

20/08/2019 
AOC:68061721 TRACTAMENT DESINSECATCIO CONTRA VESPE ASIATICA PLZA.MARQUES DE LA QUADRA 1 
ALBARA 33113 DATA 8.8.2019 

F/2019/1691 J62750153 AUSAMUSIC SCP 726,00 

21/08/2019 AOC:68098324 Actuació de Coloma Bertran & Quim Abramo a Sant Julià de Vilatorta el 17 d'agost 2019 

F/2019/1692 A08619835 ISERN S.A.U. 37,70 

21/08/2019 
AOC:68099927 PROTECTOR DE PANTALLA / COL.LOCACIÓ PROTECTOR DE PANTALLA / FUNDA RESISTENT 
S10E 

F/2019/1693 B61118907 PROKIPTON SL 161,58 

21/08/2019 
AOC:68115776 ROTLLO PAPER METXA 2C   -XTRASEC ESP- / PAPER HIGIENIC INDUSTRIAL 2C 45 / 
DISPENSADOR PAPER METXA BLANC -I- 

F/2019/1694 B61118907 PROKIPTON SL 50,90 

21/08/2019 AOC:68115777 PAPER HIGIENIC INDUSTRIAL 2C 45 

F/2019/1695 B61118907 PROKIPTON SL 47,37 

21/08/2019 
AOC:68115778 MEDITERRANEO NETEJA.DESENGREIX.GFA.5 LT  1GFA / DESIN.BACTERIC.CODI(HA)G.5KG 
LOT 150719 1GFA / AMON PLUS  G 

F/2019/1696 B61118907 PROKIPTON SL 77,59 

21/08/2019 
AOC:68115779 BASTIDOR MOPA CLEVERMOP 125X12 CM / RECANVI MOPA 125X15 CM VELCRO / PAL MOTXO 
ANODITZAT 1 50 MTS.  PLA 

F/2019/1697 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 477,95 

22/08/2019 
AOC:68149424 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 /Tarifa Single Professional + Punts a Punts 
dedicat 

F/2019/1698 A64718877 SALTOKI VIC SA 258,13 

25/08/2019 
AOC:68195913 1255097554|MANGUITO LATON REDUCIDO HH 240 11/4X1 / 1255087045|ALARGADERA LATON 
246 M-H 1X11/4 / 4558510066| 

F/2019/1699 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.150,08 

25/08/2019 AOC:68195811 Edifici Ajuntament treballs neteja, agost 

F/2019/1700 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 104,75 

25/08/2019 AOC:68195842 Salo Catalunya treballs neteja,agost 

F/2019/1701 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 180,99 

25/08/2019 AOC:68195845 Ca l'Anglada treballs neteja, agost 

F/2019/1703 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 60,42 

25/08/2019 AOC:68195854 Marquesines Autobus treballs neteja, agost 

F/2019/1706 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 862,50 

25/08/2019 AOC:68195863 Consultori mèdic treballs neteja, agost 

F/2019/1708 XXXX4548X MARIA TERESA SOLER I PADROS 83,74 

25/08/2019 AOC:68195868 Aula de Cultura treballs neteja, agost 

F/2019/1709 B60746591 PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL 798,60 

26/08/2019 AOC:68216589 Per la contractació d'una "ANIMACIÓ MÉS ESCUMA". /  El dia 18 d'Agost del 2019. 

F/2019/1710 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 70,35 

26/08/2019 AOC:68205875 BOBI-SIST 2C B / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B 

F/2019/1717 B43687276 PRODUCTES DE LA TERRA - AVELLANA DIGITAL SL 64,95 



 
 

 
 

27/08/2019 AOC:68257893 estelada blava gran / estelada blava màstil / despeses enviament 

F/2019/1720 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 560,23 

29/08/2019 
AOC:68376058 5,725 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 257636 ; Actual BN= 
263361 Ubicación: PÇA. M 

F/2019/1722 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 422,05 

30/08/2019 AOC:68446883 Hores ( Hores de manteniment del mes d'Agost ) 

F/2019/1725 B62970967 CATALONIA WATER SAFETY SL 5.608,83 

01/09/2019 AOC:68508120 Serveis de socorrisme 3/3 

F/2019/1726 XXXX3430X JOAN NOGUÉ LLORÀ 544,50 

02/09/2019 AOC:68508859  Hores desbrossar ( Hores desbrossar espai cementiri , el Solà,carretera de Vilalleons i c/ treball. ) 

F/2019/1727 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 18,00 

02/09/2019 AOC:68536481 COPIA CLAU SERRETA / LLAVERO PORTAETIQ.COL.SUR.100 UN / COPIA CLAU SERRETA 

F/2019/1730 B66691072 EL CORRAL DE L'HUMOR SL 2.420,00 

02/09/2019 AOC:67783391 Espectacle "L'home orquestra" interpretat per en Peyu el 25-07-2019 

F/2019/1732 U67319285 CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC UTE 2.791,88 

02/09/2019 
AOC:68263540 Instal·lació línea elèctrica escomesa alimentació vestidors zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta / 
Tot 

F/2019/1733 U67319285 CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC UTE 1.375,33 

02/09/2019 
AOC:68263548 Instal·lació línea comandament enllumenat Camp de futbol des dels nous vestidors de la Zona 
Esportiva Sant 

F/2019/1756 XXXX5467X PERE RIERA CASTELLS 176,73 

09/08/2019 REPARAR CORTINA DESPATX  

F/2019/1757 B15044357 APPLUS NORCONTROL SLU 91,96 

19/08/2019 INSPECCIÓ ASCENSOR CA L'ANGLADA 

F/2019/1758 XXXX6015X JOSEP Mª ESCALE BOSCH 392,04 

19/08/2019 LLOGUER ARMARIS CALENTS I TERMOS PER SOPAR POPULAR 

F/2019/1759 B62365077 PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA SL 533,01 

19/08/2019 ENTRADES PARC AQUÀTIC 

 F/2019/1760 G64709561 GEGANTERS D'AIGUAFREDA 150,00 

20/08/2019 COL.LABORACIÓ COLLA GEGANTERA FESTA MAJOR 

F/2019/1761 XXXX6419X BERNAT RIERA COMAJOAN 847,00 

20/08/2019 CONCERT HAVANERES FESTA MAJOR DE VILALLEONS 

F/2019/1762 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 57,17 

21/08/2019 SUBMINISTRAMENT GAS CENTRE DE DIA 

F/2019/1763 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 57,17 

21/08/2019 SUBMINISTRAMENT GAS SALÓ CATALUNYA 

F/2019/1764 77271095L 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA MANUELA HERNANDEZ 
ANTUNEZ 

535,70 

26/08/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES PEL DISPENSARI 

F/2019/1765 G25378530 COBLA JOVENÍVOLA D'AGRAMUNT 950,00 

27/08/2019 AUDICIÓ SARDANES FESTA MAJOR DE VILALLEONS 

F/2019/1766 XXXX0638X JOSEP CURÓS ANDREU 242,75 

30/08/2019 LLONGANISSA I FUET PEL CAMPIONAT DE BOTXES DE VILALLEONS 

F/2019/1767 XXXX8521X TERESA MANZANO EGUIARES 160,00 

30/08/2019 OVARIOHISTERECTOMIA GATES 

 F/2019/1768 J67420687 TXANAVI SCP 108,40 

01/09/2019 BEGUDES FESTA MAJOR 

 F/2019/1770 XXXX1738X ANTONIO REINA PICAS 51,45 

01/09/2019 ESMORZAR BRIGADA DIA 21/07/19 (FESTA MAJOR) 

F/2019/1771 XXXX1738X ANTONIO REINA PICAS 73,65 

01/09/2019 ESMORZAR BRIGADA DIA 20/07/19 (FESTA MAJOR) 

F/2019/1772 XXXX1738X ANTONIO REINA PICAS 96,20 



 
 

 
 

01/09/2019 ESMORZAR GEGANTERS FESTA MAJOR 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- COMPTES SOREA 2N TRIMESTRE 2019 
 
Vist l’estat de comptes del 2n trimestre de 2019 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de SOREA de 10.976,30 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 2n trimestre de 2019 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de SOREA de 10.976,30 euros.  
 
Segon.- Efectuar el pagament corresponent al 2n trimestre de 2019 a l’empresa 
SOREA, mitjançant el sistema de compensació de deutes.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 41-19 
 
Expedient núm.:  41/19 
Objecte: col•locació de gres de garatge per sinistre amb aiguats. Formació de pou de 
recollida d'aigües al jardí  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en col•locació de gres de garatge per sinistre amb aiguats. 
Formació de pou de recollida d'aigües al jardí.  
 
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 de garatge per sinistre 
amb aiguats. Formació de pou de recollida d'aigües al jardí. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. El valor considerat serà de 
3.764,89 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge: 83,00 m2 
83,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb) x 0,30(Ct) x 0,30(Cu) = 3.764,89 € 

o Base imposable : 3.764,89 € 
o Quota:  3.764,89 € x 2,75 % =  103,52 € 

 
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  3.764,89 €) =  33,75 € 
 
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 5,00 m2 x 1 dia =  
5,24 € 
 

TOTAL: (Impost)  103,52 € + (Taxa)  33,75 € + (Taxa ocupació) 5,24 €  = 142,51 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 49-19 
 
Expedient núm.:  49/19  
Objecte: reforma interior d'un habitatge existent en planta baixa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reforma interior d'un habitatge existent en planta baixa.  
 
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 interior d'un habitatge existent en 
planta baixa. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Tal i com determina l’article 108.4 de la LUC, en construccions i instal·lacions 
que tinguin un volum d’edificació disconforme amb els paràmetres imperatius 
d’un nou planejament urbanístic, però que no quedin fora d’ordenació, s’hi han 
d’autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i els canvis d’ús, sempre 
d’acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. 



 
 

 
 

- 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. 

- No es podran començar les obres fins a portar el full de justificació del control 
de qualitat. 

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

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, 
com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la 
coberta. L’amidament de l’alçària reguladora es farà comptant el nivell natural 
de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en 
contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de coberta.  

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 4,74 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Tal i com estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’ha presentat juntament amb la 
sol·licitud de la llicència d’obres, un document d’acceptació signat per un gestor 
de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus 
separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi del gestor, el 
domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de dipòsit per la posterior gestió. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 15,00 ml x 3,90 ml x 45 €/m2 
= 2.632,50 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

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



 
 

 
 

43.501,09 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 50.983,13 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda habitatge : 144,51 m2 
144,51 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,40(Cu)= 50.983,13 € 

 

o Base imposable :  50.983,13 € 
o Quota:   50.983,13 € x  2,75 % =  1.402,04 € 

 
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  50.983,13 € ) =  80,97 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  1.402,04 € + (Taxa)  80,97 € = 1.483,01 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 50-19 
 
Expedient núm.: 50/19 
Objecte: obrir portal més gran a la cuina del 2n. pis i reparar la teulada de l’entrada  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en obrir portal més gran a la cuina del 2n. pis i reparar la 
teulada de l’entrada.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en obrir portal més gran a la cuina del 2n. pis i 
reparar la teulada de l’entrada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 



 
 

 
 

donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

- 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 
1.830,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable:  1.830,00 € 
o Quota:  1.830,00 € x 2,75 % =  50,32 € 

 
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  1.830,00 € ) =  31,83 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  50,32 € + (Taxa)  31,83 €  = 82,15 Euros 

 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 51-19 
 
Expedient núm.:  51/19 
Objecte: canvi de rajoles del bany, col•locació de mobles i wc i plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en canvi de rajoles del bany, col•locació de mobles i wc i 
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 canvi de rajoles del bany, col•locació de 
mobles i wc i plat de dutxa. 
 
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 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. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.371,60 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 2.371,60 € 
o Quota:  2.371,60 € x  2,75 % =  65,22 € 

 
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  2.371,60 €) = 32,36 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  65,22 € + (Taxa)  32,36 €   = 97,58 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 53-19 
 
Expedient núm.:  53/19 
Objecte: col•locar tela impermeable a la terrassa (30 m2) i protegir-la amb capa de 
formigó de 4 cm.  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en col•locar tela impermeable a la terrassa (30 m2) i 
protegir-la amb capa de formigó de 4 cm..  
 
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•locar tela impermeable a la terrassa (30 
m2) i protegir-la amb capa de formigó de 4 cm. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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. 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.000,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 2.000,00 € 
o Quota:  2.000,00 € x  2,75 % =  55,00 € 

 
 
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  2.000,00 €) =  32,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  55,00 € + (Taxa)  32,00 €  = 87,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA D'OBRES 54-19 
 
Expedient núm.:  54/19 
Objecte: pintar la façana  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en pintar la façana.  
 
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 pintar la façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- Tal i com regula l’Annex III de la normativa del POUM; Carta de color que 
regula les gammes de color a emprar en les façanes del casc antic, també 
regula els colors a emprar a la resta de zones; i diu; a més de la gamma de 
colors del casc antic, s’admeten tonalitats més clares i degradades sempre dins 
de la gamma d’ocres i sienes. No s’admetrà mai el color blanc ni tonalitats 
grises blanques. També s’admetran morters acolorits en massa sempre que les 
tonalitats s’ajustin a les fixades en les cartes. 

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

- Segons 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. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 18,00 ml x 2 ml x 45 €/m2 = 
1.620,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. No s’ha aportat pressupost. El 
valor considerat serà de 6.350,00 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície de façana considerada : 56 ml x 5,00 = 280,00 m2   
280,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,15 (Ct) x 0,30(Cu)= 6.350,00 € 

 
o Base imposable : 6.350,00 € 
o Quota:   6.350,00 € x  2,75 % =  174,62 € 

 
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 6.350,00 €) =  36,35 € 
 
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 5,00 m2 x 3 dies 
=  15,73 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  174,62 € + (Taxa)  36,35 €  + (Taxa ocupació) 15,73 €   =  226,70 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENCIA D'OBRES 55-19 
 
Expedient núm.: 55/19 
Objecte: canviar 3 o 4 bigues de fusta en mal estat per bigues metàl•liques en el sostre 
de la pb. 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar 3 o 4 bigues de fusta en mal estat per bigues 
metàl•liques en el sostre de la pb.  
 
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 3 o 4 bigues de fusta en mal estat 
per bigues metàl•liques en el sostre de la pb. 
 
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. 

- Abans de començar l’obra, cal aportar l’assumeix de la direcció de les obres 
per part d’un tècnic competent i la documentació complementària que pertoqui. 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

 
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 € que no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 6.773,76 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície d’afectació : 12,00 m2 
S’ha considerat 3-4 biguetes de 5ml, amb intereix de 60 cm. 

12,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,70(Ct) x 1,60(Cu)= 6.773,76 € 
 

o Base imposable : 6.773,76 € 
o Quota:   6.773,76 € x  2,75 % =  186,28 € 

 
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  6.773,76 €) =  36,76  
 

TOTAL: (Impost)  186,28 € + (Taxa)  36,76 €  = 223,04 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICENCIA D'OBRES 58-19 
 
Expedient núm.:  58/19 
Objecte: col•locar gres sobre graons existents, canviar rajola cuina, canviar rajola 
bany, col•locar gres a sobre terrassa, construir xemeneia i col•locar silestone a sobre 
armaris de la cuina.  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en col•locar gres sobre graons existents, canviar rajola 
cuina, canviar rajola bany, col•locar gres a sobre terrassa, construir xemeneia i 
col•locar silestone a sobre armaris de 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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en col•locar gres sobre graons existents, canviar 
rajola cuina, canviar rajola bany, col•locar gres a sobre terrassa, construir xemeneia i 
col•locar silestone a sobre armaris de 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. 

- 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 
8.100,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 8.100,00 € 
o Quota:   8.100,00 € x  2,75 % =  222,75 € 

 
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  8.100,00 €) =  38,10 € 
 

TOTAL: (Impost)  222,75 € + (Taxa)  38,10 €  = 260,85 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- LLICENCIA D'OBRES 59-19 
 
Expedient núm.:  59/19 
Objecte: reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 1 d’agost de 2019, amb 
registre d’entrada E2019003040 per la qual es complementa el projecte pel que fa la 



 
 

 
 

justificació gràfica del compliment del Decret 141/2012 corresponent al Grup J de 
l’annex 4, i la justificació dels paràmetres urbanístics que li corresponen com a zona A, 
Conjunts històrics. 

 
Segons el redactor de projecte, es tracta d’obres de millora descrites en l’article 
98 de la normativa del POUM. El forats de ventilació i il·luminació no superen el 
35 % de tot el plànol de façana : en projecte 15 %. La distància entre les dues 
obertures de la segona planta ha de ser mínim de 45 cm : en projecte és de 60 
cm. Les obertures segueixen un eix en planta baixa i primera, i sobre aquest eix 
simètricament es disposen de dues obertures en planta segona que donen 
ventilació i il·luminació a les dues habitacions. Les proporcions de les finestres 
es justifiquen amb major alçada que amplària. Pel que fa a la façana, el color 
de la façana serà el E8.20.70 segons l’annex 3 de la normativa del POUM i el 
color de la carpinteria exterior D8.18.34. 

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

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

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 5,17 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. No es poden iniciar les obres, sense la 
presentació d’aquest certificat. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 21,35 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
960,75 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
56.700,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 95.984,18 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda habitatge : 170,04 m2 
170,04 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,70(Ct) x 1,60(Cu)= 95.984,18 € 

 
o Base imposable : 95.984,18 € 
o Quota:  95.984,18 € x 2,75 % = 2.639,55 € 

 
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  95.984,18 € ) =  125,97 € 
 

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 30 
dies = 503,52 €  
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  2.639,55 € + (Taxa)  125,97 € + (Taxa ocupació) 503,52 €  =  3.269,04 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- LLICENCIA D'OBRES 60-19 
 
Expedient núm.:  60/19 
Objecte: reforma de la pl. altell consistents en la substitució de paviment de parquet, 
adaptació de la instal•lació i substitució de lluminàries i pintura  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reforma de la pl. altell consistents en la substitució de 
paviment de parquet, adaptació de la instal•lació i substitució de lluminàries 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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma de la pl. altell consistents en la 
substitució de paviment de parquet, adaptació de la instal•lació i substitució de 
lluminàries i pintura. 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
9.050,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  9.050,00 € 
o Quota:   9.050,00 € x  2,75 % =  248,87 € 

 
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  9.050,00 €) =  39,05 € 
 

TOTAL: (Impost)  248,87 € + (Taxa)  39,05 €  = 287,92 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 61-19 
 
Expedient núm.:  61/19 
Objecte: modificació pendent per recollida d'aigües d'un pati i canviar tancament de 
façana principal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en modificació pendent per recollida d'aigües d'un pati i 
canviar tancament de façana principal.  
 
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 modificació pendent per recollida d'aigües 
d'un pati i canviar tancament de façana principal. 
 
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. 

- El color de la fusteria s’adequarà a la carta admesa per al Nucli Antic, igualant-
se a la resta d’obertures de l’edifici.  

- 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. 
codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte de dipòsit per 
la posterior gestió. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 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  
 
 
15.0.- LLICENCIA D'OBRES 62-19 
 
Expedient núm.:  62/19 
Objecte: fer un paviment de 9 m2.  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en fer un paviment de 9 m2..  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer un paviment de 9 m2. 
 
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. 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. 

- 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 300,00 
€ però no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. 
El valor considerat serà de 408,24 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície de paviment : 9,00 m2 
9,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,30 (Ct) x 0,30(Cu)= 408,24 € 

 

o Base imposable:  408,24 € 
o Quota:   408,24 € x  2,75 % =  11,23 € 

 
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  408,24 €) =  30,40 € 
 

TOTAL: (Impost)  11,23 € + (Taxa)  30,40 €  =  41,63 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- LLICENCIA D'OBRES 63-19 



 
 

 
 

 
Expedient núm.:  63/19 
Objecte: reparar una terrassa i pintar parets  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparar una terrassa i pintar parets.  
 
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 una terrassa i pintar parets. 

 
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. 

- Si el que es pinta és façana (la sol·licitud no ho especifica) el color de l’acabat 
de façana s’adequarà a la carta de colors inclosa a l’annex III de la normativa 
del POUM. 

- 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. 

- 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 3.000,00 € ) =  33,00 € 
 



 
 

 
 

 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 65-19 
 
Expedient núm.:  65/19 
Objecte: consolidació de mur amb pedra natural  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en consolidació de mur amb pedra natural.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat  
per a l’execució de les obres consistents en consolidació de mur amb pedra natural. 
 
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. 

- L’acabat del mur ha de complir amb els paràmetres definits per l’article 98 Zona 
A, Conjunts Històrics, en materials i colors. La normativa diu: “Per a colors dels 
materials de façana se seguirà la gamma de colors definida en la carta de 
l’annex 3 de la normativa pel que respecte a la morfologia dels materials es 
recomanen els següents:  

a) Pedra natural de la zona 
b) Arrebossat de calç amb colors de la gamma dels terrossos, ocres, sienes 
o estucades. 
c) Arrebossats d’una capa amb colors de la gamma dels terrossos, ocres o 
sienes. 
 
Queden expressament prohibits: 
1. L’obra vista 
2. El bloc de formigó vist. 
3. Aplacats de marbre o granit brillant, pedra rústica, pedra projectada 

(cotegran) i qualsevol altre element artificial. 
4. Gelosies ceràmiques i de vidre 
5. Pavès vítric o similar 
6. Arrebossat de pòrtland vist 
7. Tancaments metàl·lics sense pintar.” 

 
- 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. 

- 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 500,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   500,00 € 
o Quota:  500,00 € x  2,75 % = 13,75 € 

 
 
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  500,00 €) =  30,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  13,75 € + (Taxa)  30,50 €  = 44,25 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
18.0.-  ADJUDICACIO VEHICLE ÀREA DE SERVEIS 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2019 pel qual es licitava 
la contractació del subministrament d’un vehicle per al servei de manteniment de 
l’Ajuntament, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2019, mateix dia que 
vencia el termini de presentació d’ofertes, aprovant ajornar l’adjudicació fins a la 
primera Junta de Govern Local del mes de setembre, atès que el termini d’un mes 
s’escau el mes d’agost. 
 
Estudiat l’escrit presentat pel representant d’una de les empreses licitadores, 
concretament Bilbotruck, en el qual es demana l’admissió de la seva proposta a la 
licitació malgrat no complir les especificacions concretes del plec referent a la 
motorització del vehicle però amb unes prestacions equivalents per l’aplicació de 
motoritzacions més avançades tecnològicament. 
 
Vistes les propostes presentades dins de termini i valorades les ofertes mitjançant 
l’aplicació dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la simple aplicació de 
fórmules establertes en els plecs de clàusules administratives particulars, en el sentit:  
 



 
 

 
 

 
 
 
 

OFERTA 

PREU 

OFERT 

PUNT

S 

TERM 

GARA

NTIA 

PUNT

S 

TALLE

RS 

PUNT

S ECO 

PUN

TS 

MAT

RIC 

PUN

TS 

MILLORE

S 

PU

NTS 
PUNTS 

TOTAL 

1 

    

29.250,00    57,83 0 0 NO 0 NO 0 SI 5 Millores 
3 

65,83 

BILBOTRUCK 

          

Potència 

max123C

V 

0 

  

  

          

Caixa 2,9 0   

  

          

Càrrega 

útil 855kg 
0 

  

  

          

Mans 

Lliures SI 
2 

  

                      Extintor SI 1   

2 

    

29.300,00    57,73 0 0 NO 0 NO 0 SI 5 Millores 
3 

65,73 

GRUIVOL SL 

          

potencia 

136cv 
0 

  

  

          

Caixa 2,94 0   

  

          

Càrrega 

útil 855kg 
0 

  

  

          

Mans 

Lliures SI 
2 

  

                      Extintor SI 1   

3 

    

28.400,00    59,55  0 

 

SI, 20 

km 10 NO 0 SI 5 Millores 
3 

77,55 

ZONA 

FRANCA 

ALARI 

SEPAUTO 

          

Potència 

màx136cv 

0 

  

  

          

Caixa 2,94 0   

  

          

Càrrega 

útil 800kg 
0 

  

  

          

Mans 

Lliures SI 
2 

  

                      Extintor SI 1   

4 

    

28.181,81    60,00 0 0 

SI, 

20km 10 SI 5 SI 5 Millores 
8 

88,00 

EUPRAXIA 

          

Potència 

150cv 
3 

  

  

          

Caixa 6 2   

  

          

Càrrega 

útil 905kg 
0 

  

  

          

Mans 

Lliures SI 
2 

  

                      Extintor SI 1   

 
Tenint en compte que la proposta que va obtenir la puntuació més alta per l’aplicació 
aritmètica dels criteris de valoració que figuraven en els plec de clàusules 
administratives particulars, correspon a la presentada per l’empresa EUPRAXIA. 
 



 
 

 
 

Vista la consolidació del finançament de la inversió obtinguda mitjançant crèdit del 
Programa de crèdit local 2019029. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Inadmetre la proposta presentada per Autodistribución SL per haver entrat per 
registre una vegada esgotat el termini de presentació de pliques i per tant fora de 
termini. 
 
Segon.- Admetre la proposta de l’empresa Bilbotruck per considerar que les 
prestacions del vehicle, malgrat no complir les especificacions concretes de 
motorització especificades en el plec de clàusules, compleixen de forma equivalent els 
requisits exigits. 
 
Tercer.- Declarar vàlida licitació i adjudicar el contracte de subministrament d’un 
vehicle pel servei de manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a 
l’empresa Eupraxia pel preu de 28.181,81 € més 5.918,18 € en concepte d’IVA, amb 
les millores següents: 
 

- Xarxa de concessionaris i tallers autoritzats per efectuar manteniment i 
reparacions dels vehicle de la marca en un radi de 20km. 

- Etiqueta ECO. 
- Matriculació del vehicle. 
- Altres: 

o Més potència màxima CV. 
o Més volum de caixa. 
o Sistema de mans lliures. 
o 1 extintor. 

 
Quart.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.163.624.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2019. 
 
Cinquè.-  Notificar al contractista la present resolució d’adjudicació del contracte per tal 
que manifesti la seva acceptació, mitjançant la signatura d’aquesta resolució que tindrà 
efectes de formalització de la contractació, data a partir de la qual comença a comptar 
el termini de 30 dies naturals per al lliurament del vehicle.  
 
Sisè.- Publicar al perfil del contractant total la documentació relacionada amb aquesta 
licitació, referent a les ofertes presentades i la documentació relativa a la valoració.  
 
Setè.- Comunicar la contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 
 
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, 


