
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000016  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 28 d´octubre de 2019 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 16/2019 
3.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CAMIÓ ÀREA DE 
SERVEIS I MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT I ADJUDICACIÓ AL SEGÜENT 
LICITADOR AMB MILLOR PUNTUACIÓ 
4.- LLICENCIA OBRES 28-19 
5.- LLICENCIA OBRES 74-19 
6.- LLICENCIA D'OBRES 75-19 
7.- LLICENCIA OBRES 76-19 
8.- LLICENCIA OBRES 77-19 
9.- LLICENCIA OBRES 78-19 
10.- LLICENCIA OBRES 79-19 
11.- LLICENCIA D'OBRES 80-19 
12.- LLICENCIA OBRES 81-19 
13.- LLICENCIA D'OBRES 82-19 
14.- LLICENCIA D'OBRES 83-19 
15.- LLICENCIA D'OBRES 84-19 
16.- LLICENCIA D'OBRES 92-19 
17.- LLICENCIA D'OBRES 102-19 
18.- RECTIFICACIÓ ICIO LLIC. OBRES 55-19 MARTA PAGESPETIT 
19.- ANUL·LACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CARRER RECTOR ROCA 5 
20.- SOL·LICITUD PRORROGA RECURS CATALEG DE SERVEIS 2019 
21.- SOL·LICITUD DE PAS PONICAT 
22.- SOL.LICITUD DE PAS CLASSIC CLUB MONTMELO 09102019 
23.- TARGETA APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
24.- ACCEPTACIO SUBVENCIO CONSELL COMARCAL OSONA PEL 42 APLEC 
CARAMELLAIRE 
25.- APROVACIÓ COMPTES 3R TRIMESTRE SOREA 



 
 

 
 

26.- SOL·LICITUD D'AJUT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA RESTAURACIÓ DEL DOCUMENT DEL CADASTRE DE 1738 
27.- PRESENTACIÓ CANDIDATURA AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA 
 

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 30 de setembre de 2019, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 16/2019 
 
La següent relació de despeses 16/2019 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2019/19
56 

B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 4820 66,16 

30/09/2019 
AOC:69853689 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / 
LLET SEMIDESNATADA LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / LLE 

30/09/201
9 

  F/2019/19
57 

A08001182 SECE SA. 

 

001 71913189 2.296,35 

30/09/2019 
AOC:69865881 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 

d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/09/201

9 

  F/2019/19
63 

B60301496 SICAL 

 

001 190704 181,69 

30/09/2019 
AOC:69890886 LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / PORTES 2 
- P 

30/09/201
9 

  F/2019/19
65 

B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 192126 822,51 

30/09/2019 
AOC:69886779 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR / 
VIATGE RECOLLIDA RESIDUS VERDS DIA 13,24,27 / EL.LIMINACIÓ 

30/09/201
9 

  F/2019/19
68 

B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604228655 650,65 

01/10/2019 AOC:69951724 Torneig Bàsquet 2019 Serveis Recollida 
30/09/201
9 

  F/2019/19
69 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300143945 90,79 

01/10/2019 
AOC:69942761 CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / 
PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA QUADR 

01/10/201
9 

  F/2019/19
70 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300145007 486,78 

01/10/2019 
AOC:69942776 CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A 
CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA QUA 

01/10/201
9 

  F/2019/19
71 

A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092135016 330,89 



 
 

 
 

02/10/2019 
AOC:69986515 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / FLETAN FT. HIG.   1X7  / 
MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / MONGETA PERONA NAC. 2X2. 

30/09/201
9 

  F/2019/19
72 

406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 14 1.743,28 

02/10/2019 AOC:70006741 DINARS CENTRE DE DIA 
01/10/201
9 

  F/2019/19
73 

B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 190559 
23.690,6

7 

02/10/2019 
AOC:70078120 Subministrament i instal·laciO elecrOlisis salina mInima Piscina 
Gran segons oferta INS_190180. 

30/09/201
9 

  F/2019/19
74 

B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 190558 8.731,70 

02/10/2019 
AOC:70078121 Subministrament i instal·laciO sistema electrOlisi salina Piscina 
petita segons pressupost INS_190168. 

30/09/201
9 

  F/2019/19
75 

A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

39608 470,57 

02/10/2019 
AOC:70090866 2050550002|LLAVE KLAPPE ESCUADRA MM 1/2X3/8 SIN 
TUERCA CIERRE CERAMI / 1302097554|MACHON REDUCIDO 245 INOX 

30/09/201
9 

  F/2019/19
76 

B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1901077 278,30 

02/10/2019 AOC:70097253 Hores ( Hores manteniment ) 
30/09/201
9 

  F/2019/19
77 

A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190007332 1,89 

02/10/2019 
AOC:70098751 TOPE R-20 30*30 M/M / TUERCA CIEGA STANDARD LATON 
NIQUELAT M.12 / TORN.ALLEN C/RED.DIN 7380 10.9 M-12X40 

30/09/201
9 

  F/2019/19
78 

B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 
201921001146
20 

124,38 

02/10/2019 
AOC:70054268 RAPID MARFIL*SAC / SIKAFILL 200 FIBRAS GRIS (20K) *POT 
/ CEPILLO SOLDADOR 3 HILERAS*UNI / CEPILLO FUND.5 PU 

30/09/201
9 

  F/2019/19
80 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 615 405,69 

02/10/2019 
AOC:70097287 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal 
corresponent el dia 02/09.   ) 

30/09/201
9 

  F/2019/19
81 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 925492 161,87 

02/10/2019 
AOC:70069327 REF.:TPV29 / N.Albara:3605810  Data: 11-09-19 / XOCO 
DESFETA 

30/09/201
9 

  F/2019/19
82 

B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 118 28,19 

02/10/2019 AOC:70059359 PA PATULEIA SETEMBRE 
30/09/201
9 

  F/2019/19
83 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A422667 35,45 

02/10/2019 
AOC:70063453 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 18M. P-108 / GERMESAN 
BACT 5 KG. 

01/10/201
9 

  F/2019/19
84 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-296 90,32 

02/10/2019 
AOC:70053191 pernil cuit cuixa / ous mitja dotzena / formatge manxego ventero 
/ bistec extra / pit de pollastre / mandon 

02/10/201
9 

  F/2019/19
85 

B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2019-A/886. 78,41 

02/10/2019 AOC:70072743 Programador Hunter 6est per aspersors camp de futbol 
30/09/201
9 

  F/2019/19
86 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190460 108,90 

02/10/2019 AOC:70096930 Diptics Destí del bon gust 
02/10/201
9 

  F/2019/19
88 

339XXXXXN 
JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - COPISTERIA LA 
TINTA 

14045Emit- 
115 

31,23 

03/10/2019 AOC:70136876 PLOTER + C.PLUMA 60X60 / C.PLUMA A4 / CUTTER 
30/09/201
9 

  F/2019/19
89 

B61118907 PROKIPTON SL 

 

19   7230 34,22 

03/10/2019 
AOC:70155183 ROTLLO 10 DRAPS 100%MICROFIBRA ESP.VIDRE / 
FREGALL NANA ACER INOX 40 GR  1 Paquet 

30/09/201
9 

  F/2019/19
90 

B61118907 PROKIPTON SL 

 

19   6959 134,06 

03/10/2019 
AOC:70155184 DESIN.BACTERIC.CODI(HA)G.5KG LOT 040919  3GFS / 
COLOR L-606  GARRAFA 5 KG               1GFA / MOTXO FREGON 

19/09/201
9 

  F/2019/19
91 

B61118907 PROKIPTON SL 

 

19   6639 175,06 

03/10/2019 
AOC:70155185 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 45X43 (ROTLLO 15 UN) / 
TOVALLO 30X30 2C (PAQ. 100 UN) / ROTLLO PAPER METXA 2C   -X 

05/09/201
9 

  F/2019/19

92 
339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 201947 121,00 

03/10/2019 AOC:70153321 Gravació conferència 11S  
03/10/201
9 

  



 
 

 
 

F/2019/19
93 

772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 136 141,57 

03/10/2019 AOC:70140702 marxa del vigatans 
03/10/201
9 

  F/2019/19
94 

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 
A 2019/A 
52874 

106,93 

03/10/2019 
AOC:70140339 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Vasos de Papel 
210 ml. (2250u.) 

30/09/201
9 

  F/2019/19
95 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 626 9,29 

03/10/2019 
AOC:70179022 S20-TACJ-999 - Material de reg subm. ( durant el mes d'agost a 
la Plaça Catalunya. ) / S20-TACJ-999 - Tuber 

30/09/201
9 

  F/2019/19
96 

B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2019Y016383 477,95 

03/10/2019 
AOC:70163846 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 
/Tarifa Single Professional + Punts a Punts dedicat 

01/09/201
9 

  F/2019/19
97 

B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2019Y020058 477,95 

03/10/2019 
AOC:70163919  Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 
/Tarifa Single Professional + Punts a Punts dedica 

01/10/201
9 

  F/2019/19
98 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/0111195 12,10 

03/10/2019 
AOC:70186298 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià 
de Vilatorta))  / Internet - 6Mb (Plaça D 

01/10/201
9 

  F/2019/19
99 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190778 895,70 

04/10/2019 
AOC:70239748 Ref.:BASQUET / N.Albara:192823  Data: 02-09-19 / H.Dumper 
Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua / N.Albara:1927 

30/09/201
9 

  F/2019/20
00 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190797 
15.933,6

4 

04/10/2019 
AOC:70239747 N.Albara:193024  Data: 30-09-19 / Pressupost: 19068-0.. / 
___________________________________.. / CONNEXIÓ 

30/09/201
9 

  F/2019/20
01 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190796 5.876,17 

04/10/2019 
AOC:70239749 N.Albara:193023  Data: 30-09-19 / Pressupost: 19094-0.. / 
___________________________________.. / REPOSICIÓ 

30/09/201
9 

  F/2019/20
02 

A58281262 M. BOADA SA 

 

81535 206,91 

04/10/2019 
AOC:70241907 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA 
TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIPAL - Rep 

30/09/201
9 

  F/2019/20
03 

770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 19 797,40 

04/10/2019 
AOC:70222222 ALBARA 55/19 CENTRE DE DIA / ALBARA 56/19 FESTA 
MAJOR VILALLEONS / ALBARA 57/19 PATULEIA / ALBARA 58/19 PAT 

30/09/201
9 

  F/2019/20
04 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A422727 302,17 

04/10/2019 
AOC:70236256 B.B.BLANCA IND. 80X105 G-180 P-250 / B.B.NEGRA 57X65 G-
120 P-1000 / ROLLO HYG/IDENTY HANDS ECO NATURAL P-6 

02/10/201
9 

  F/2019/20
05 

G08546665 ITEC 

 

201903480 1.099,89 

04/10/2019 
AOC:70236644 MANTENIMIENTO PRESUPUESTOS / MANTENIMIENTO 
CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO / MANTENIMIENTO ESTUDIOS 
SEGURIDAD Y 

02/10/201
9 

  F/2019/20
06 

B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 190563 1.185,50 

04/10/2019 
AOC:70268089 Subministrament i instal·laciO d'una bomba de filtraciO per a la 
piscina petita segons oferta INS_190284 

04/10/201
9 

  F/2019/20
07 

B60333150 CORRETJA S.L. 

 

201901000075
80 

79,11 

04/10/2019 
AOC:70276301 ARQUETA 40X40X45H INTER (48X48X45 S/FONS / TAPA 
MARC HID. 400X400 B125 / STEELIE ORBITER VENT MOUNT COTXE 

30/09/201
9 

  F/2019/20
09 

F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20191349 24,90 

07/10/2019 AOC:70359905 Serveis per rentat de roba 
30/09/201
9 

  F/2019/20
10 

B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 
2019/D3/00034
8 

63,36 

08/10/2019 AOC:70428862 6 CARN / 3 CARN / 3 VERDURA 
13/09/201
9 

  F/2019/20
11 

B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 
2019/D3/00036
0 

8,65 

08/10/2019 AOC:70429085 3 CANELONS SENSE GLUTEN I SENSE LACTOSA 
19/09/201
9 

  F/2019/20
12 

B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19072849 560,23 

08/10/2019 
AOC:70445599 5,725 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR 
Anterior BN= 269086 ; Actual BN= 274811 Ubicación: PÇA. M 

08/10/201
9 

  F/2019/20
13 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201905897 713,96 



 
 

 
 

08/10/2019 
AOC:70229157 CORDA DRISSA GIMENEZ MA ES / COPIA CLAU SERRETA / 
TAC DUOPOWER FISCHER / CLAUER PORTA ETIQUETES / BROCA CIL 

30/09/201
9 

  F/2019/20
14 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201903255 441,50 

08/10/2019 
AOC:70229163 CARGOL BROCA C RED  D 7504N / TUB RODO 1M AMIG / 
CARGOL BROCA C RED  D 7504N / CARGOL ABC C P BICRO PQ / CA 

31/05/201
9 

  F/2019/20
15 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 164 6,75 

08/10/2019 
AOC:70459815 REF:  BAR PAVELLO - MATERIAL RECOLLIR TALLER 
BRIGADA- cadena metalica 

08/10/201
9 

  F/2019/20
16 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 165 12,68 

08/10/2019 
AOC:70460508 REF: PISCINES-MATERIAL RECOLLIT TALLER PER 
BRIGADA- TACS BRIDA / FAMELLA 20 / TAP 20 / FAMELLA 25 / PRENSAS 

08/10/201
9 

  F/2019/20
20 

770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 605-A 2.250,60 

08/10/2019 AOC:70446832 Neteja 1ª obra de tots els vestuaris FUTBOL 
08/10/201
9 

  F/2019/20
21 

B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-032878 423,13 

08/10/2019 
AOC:70453134 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

30/09/201
9 

  F/2019/20
22 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043284278 63,16 

09/10/2019 AOC:70499058 TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D8MM 
04/10/201
9 

  F/2019/20
24 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-303 96,62 

09/10/2019 
AOC:70502420 ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / pernil cuit 
cuixa / croquetes gustos variats / salsit 

09/10/201
9 

  F/2019/20
26 

B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 1-1900808 11,70 

01/10/2019 PLANTES (FESTA BIRRATORTA) 
30/08/201
9 

  F/2019/20
27 

J65436073 ELECTRÒNICA R3 SCP 261 39,93 

01/10/2019 REPARAR PARABOLICA VILALLEONS 
27/09/201
9 

  F/2019/20
29 

J60058237 RESTAURANT CAL TEIXIDOR SCP A3079 23,00 

04/10/2019 BEGUDES FESTA MAJOR DE VILALLEONS 
20/09/201
9 

  F/2019/20
30 

B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 

 

202,26 

07/10/2019 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 
04/10/201
9 

  F/2019/20
31 

A58281262 M. BOADA SA 

 

81721 76,23 

09/10/2019 
AOC:70519468 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / DESPLAÇAMENT ( 
PAVELLÓ MUNICIPAL - Comprovar funcionament sistema d'alarma p 

30/09/201
9 

  F/2019/20
32 

G66846296 COOPERACIÓ OSONA SÀHARA 24 520,00 

09/10/2019 
AOC:70513426 2 Bitllets d'avio d'Infants Saharauis ( Mayuma i Limam ) dins del 
programa VEP ( Vacances en Pau ) 2019 

09/10/201
9 

  F/2019/20
33 

B08673527 NEIDA S.L. 

 

1252 1.980,00 

10/10/2019 
AOC:70586305 716 - Servei netejar clavegueram / 711 - Servei netejar 
embornals i reixes / 701 - Import dels serveis: 

10/10/201
9 

  F/2019/20
34 

B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 29 317,15 

10/10/2019 
AOC:70617511 CANVI PNEUMATICS I PASTILLES DE FRE DE DAVANT - 
4986DCC 

10/10/201
9 

  F/2019/20
35 

B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 
2019/054009F
1 

1.502,93 

10/10/2019 151 TARGETES T-10 UNA ZONA 
09/10/201
9 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

3.0.- ACCEPTACIÓ RENÚNCIA CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CAMIÓ 
ÀREA DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT I ADJUDICACIÓ AL 
SEGÜENT LICITADOR AMB MILLOR PUNTUACIÓ 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2019 d’adjudicació 
del 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. 
 
Vist que l’empresa Eupraxia Car SL va accedir a la notificació en data 12 de setembre 
de 2019 i se li atorgava un termini de 30 dies naturals pel lliurament del vehicle i, per 
tant, finalitzava en data 14 d’octubre de 2019, ja que el 12 i 13 eren inhàbils, i vista 
l’obligació del contractista d’entregar dins el termini total fixat el vehicle, d’acord amb 
l’article 193 de de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Atès que, finalitzat el termini d’entrega, l’empresa adjudicatària no va subministrar el 
vehicle i en data 21 d’octubre de 2019 va presentar renúncia per no poder fer efectiu el 
subministrament del vehicle proposat al no fabricar-se i no poder aportar un vehicle 
conforme a les característiques tècniques dels plecs del contracte. 
 
Atès que es tracta d’unes circumstàncies de les quals l’empresa n’era coneixedora 
abans de la finalització del termini i sense que hagi fet cap pronunciament sobre l’estat 
d’entrega del vehicle malgrat les diverses peticions de l’Ajuntament i comunicant-ho 
sobrepassat el termini d’entrega en 7 dies, la demora és imputable al contractista. 
 
Vist el que disposen els articles 306, 211 i 213 de la Llei de contractes del sector públic 
i pels quals el contracte ha de ser resolt per la demora i posterior desistiment del 
contractista. 
 
Vist el que disposa l’esmentada clàusula 2.6 dels plecs així com l’article 194 de la 
LCSP, l’Ajuntament té dret a exigir una indemnització per danys i perjudicis i d’acord 
amb l’article 113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, la 
determinació dels danys i perjudicis es durà a terme per l’òrgan de contractació en 
decisió motivada prèvia audiència del contractista i atenent, entre d’altes factors, a la 
demora i a les majors despeses que ocasioni a l’Administració. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament haurà de llogar un vehicle per tal de poder seguir 
prestant els serveis de manteniment durant l’interval de temps entre la finalització del 
termini d’entrega del qual disposava i l’entrega per part del nou adjudicatari i, per tant, 
suposarà una despesa per causes imputables al contractista i que no serà 
quantificable fins a l’entrega del nou vehicle. 
 
Atès que una vegada es formuli la proposta de danys i perjudicis s’ha de donar 
audiència a l’interessat per un període no inferior a 10 dies i superior a 15 dies segons 
el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Vistes les valoracions de la resta de propostes presentades i que són les següents:  
 

OFERTA 

PREU 

OFERT PUNTS 

TERM 

GARANTIA PUNTS 

TALLE

RS 

PU

NT

S ECO 

PUN

TS 

MAT

RIC 

PUN

TS MILLORES 

PUNTS PUNTS 

TOTAL 



 
 

 
 

1 

    

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

65,83 

BILBOTRUCK 

          

Potència 

max123CV 
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   

 
Tenint en compte que la següent 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 Zona Franca Alari 
Sepauto amb una puntuació de 77,55 punts. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Resoldre la contractació a l’empresa Eupraxia Car SL pel subministrament 
d’un vehicle destinat a l’àrea de serveis de manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte de subministrament a l’empresa Zona Franca Alari 
Sepauto pel preu de 28.400 € més 5.964 € en concepte d’IVA, amb les millores 
següents: 
 

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

- Etiqueta ECO. 
- Matriculació del vehicle 
- Altres: 

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

 



 
 

 
 

Tercer.- Notificar a Eupraxia Car SL la resolució del contracte, quedant pendent la 
proposta de danys i perjudicis derivada de la resolució fins que aquesta sigui 
quantificable. 
 
Quart.- Notificar a Zona Franca Alari Sepauto 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. 
 
Cinquè.- Publicar al perfil del contractant tota la documentació relacionada amb 
aquesta licitació, referent a les ofertes presentades i la documentació relativa a la 
valoració. 
 
Sisè.- Comunicar la contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 28-19 
 
Expedient núm.:  28/19  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat.  
 
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 construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. 
 
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 19 de juliol de 
2019, amb registre d’entrada E2019002856 i la presentada el dia 25 de 
setembre de 2019, amb registre d’entrada E2019003636, per la qual es 
modifica i es complementa el projecte bàsic a requeriment de l’Ajuntament. 
S’ha eliminat un tram de pèrgola que ocupava la part de separació al límit de 
parcel·la amb el carrer. Caldrà corregir tots els plànols on apareix aquest tram 
de pèrgola, i assegurar que el tram lateral queda fora de la zona de separació 
als límits que marca el POUM. 
 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a presentar el Projecte 
Executiu visat i incorporant els aclariments ja esmenats que consten en el 
present informe i el document d’acceptació de residus signat per un gestor de 
residus autoritzat. 
 
- Pel que fa al tancament de parcel·la, cal donar compliment a la “Modificació 

puntual num 5 del POUM, d’esmenes i correccions” aprovada 
provisionalment per acord de ple el 21 d’agost de 2019, definint i acotant les 
tanques de parcel·la a carrer i entre veïns. 

- Caldrà donar compliment i justificar si és el cas l’article 24 d’Adaptacions 
topogràfiques del terreny. 

- Caldrà justificar el paràmetre de l’alçària reguladora màxima segons l’article 
47. 4.1.d) segons el qual 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. Per tant, 
respecte el topogràfic de l’estat inicial que s’ha d’incorporar a projecte. 

- Caldrà justificar la planta baixa en relació a l’article 47. 4.4 en ordenació 
aïllada. 

- En el plànol 01, de Situació i emplaçament, cal corregir la taula de 
justificació dels paràmetres urbanístics en el punt d’alçada reguladora, que 
hi consta que l’edifici és de planta baixa. 
Aquests punts han estat esmenats en la documentació presentada a data 25 
de setembre de 2019 amb num de registre.E2019003636. Cal però 
incorporar-los en el projecte executiu per tal que estiguin visats. 

 
- 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. 
- 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. 

- 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. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 30,00 tones d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 24,75 ml x 4,00 ml x 45 €/m2 
= 4.455,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
273.811,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 293.727,75 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 69,78 m2   
Superfície construïda habitatge : 263,56 m2 

333,34 m2 
69,78 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 38.686,02 € 

263,56 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 255.041,73 € 
293.727,75 € 

 
 

o Base imposable : 293.727,75 € 
o Quota:   293.727,75 € x  2,75 % =  8.077,50 € 

 
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  293.727,75 €) =  323,73 € 
 

TOTAL: (Impost)  8.077,50 € + (Taxa)  323,73 €  =  8.401,23 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 74-19 
 
Expedient núm.:  74/19  
Objecte: reparació de xemeneia i rejuntar canal d'alumini  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reparació de xemeneia i rejuntar canal d'alumini.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reparació de xemeneia i rejuntar canal 
d'alumini. 
 
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. 

 
 
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 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable : 300,00 € 
o Quota:  300,00 € x 2,75 % =  8,25 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  300,00 € ) =  30,30 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  8,25 € + (Taxa)  30,30 €  =  38,55 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 75-19 
 
Expedient núm.:  75/19 
Objecte: reforma de cuina- menjador, repàs de fusteria, parquet i pintat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reforma de cuina- menjador, repàs de fusteria, parquet 
i pintat.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma de cuina- menjador, repàs de 
fusteria, parquet i pintat. 
 



 
 

 
 

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 cas de modificació en la distribució interior de l’habitatge caldrà justificar que 
es dóna compliment al Decret 141/2012, de 30 d’octubre de 2012, sobre les 
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.  

- 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 adjunta a 
l’Annex III Carta de colors 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. 

- 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 
16.400,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   16.400,00 € 
o Quota:   16.400,00 € x  2,75 % =  451,00 € 

 
 
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 16.400,00 € ) =  46,40 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  451,00 € + (Taxa)  46,40 €  = 497,40 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 76-19 
 
Expedient núm.:  76/19 
Emplaçament:  av. Sant Jordi, 17 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obres de manteniment/reparació en escomesa. Execució de rasa de 
0,40x1,00x1,00 m  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obres de manteniment/reparació en escomesa. 
Execució de rasa de 0,40x1,00x1,00 m.  
 



 
 

 
 

Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en obres de 
manteniment/reparació en escomesa. Execució de rasa de 0,40x1,00x1,00 m, situades 
a av. Sant Jordi, 17, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent. Capa d’aglomerat asfàltic en calent 
tipus D-8, de 6 cm de gruix, compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 



 
 

 
 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 
 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 39,07 € 
i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 66,53 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

 
o Base imposable :   66,53 € 
o Quota:   66,53 x  2,75 % =  1,83 € 

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

 
Base imposable inferior a 120 euros = 25 € 
 

TOTAL: (Impost)  1,83 € + (Taxa)  25,00 € = 26,83 Euros 

 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 77-19 
 
Expedient núm.:  77/19 
Emplaçament:  plaça Montseny, 2 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obres de manteniment. Reparació de fuga en escomesa. Execució de rasa de 
0,40x1,00 m  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obres de manteniment. Reparació de fuga en 
escomesa. Execució de rasa de 0,40x1,00 m.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en obres de manteniment. 
Reparació de fuga en escomesa. Execució de rasa de 0,40x1,00 m, situades a plaça 
Montseny, 2, d’aquest municipi. 



 
 

 
 

 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent. Capa d’aglomerat asfàltic en calent 
tipus D-8, de 6 cm de gruix, compactada al 98% de l’assaig Marshall. 
 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 39,07 € 
i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 66,53 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

 
o Base imposable :   66,53 € 
o Quota:   66,53 x  2,75 % =  1,83 € 

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

 
Base imposable inferior a 120 euros = 25 € 
 

TOTAL: (Impost)  1,83 € + (Taxa)  25,00 € = 26,83 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 78-19 
 
Expedient núm.:  78/19 
Objecte: treballs de reforma consistents en canvi de mobiliari de cuina, canvi de rajoles 
i sanitaris de bany i pintura en general de l'habitatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en treballs de reforma consistents en canvi de mobiliari de 
cuina, canvi de rajoles i sanitaris de bany i pintura en general de l'habitatge.  
 
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 treballs de reforma consistents en canvi de 
mobiliari de cuina, canvi de rajoles i sanitaris de bany i pintura en general de 
l'habitatge. 
 
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. 

- 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 
27.700,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 27.700,00 €  
o Quota:   27.700,00 € x  2,75 % = 761,75 € 

 
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 27.700,00 €) =  57,70 € 

 

TOTAL: (Impost)  761,75 € + (Taxa)  57,70 €  =  819,45 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 79-19 
 
Expedient núm.:  79/19 
Objecte: substitució de 70 m2 de teules  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en substitució de 70 m2 de teules.  
 
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 substitució de 70 m2 de teules. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
(*) Recordatori: Tal i com es va comunicar en data 23 de novembre de 1999, en 
cas que la finca de la seva propietat ocupi part de la franja de protecció de la 



 
 

 
 

carreteres, s’hauria de procedir a la retirada de qualsevol construcció o 
instal·lació o tancament que l’ocupi. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 5,00 ml x 2,5 ml x 45 €/m2 = 
562,50 €. 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 
3.200,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  3.200,00 € 
o Quota:   3.200,00 € x 2,75 % =  88,00 € 

 
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 3.200,00 €) =  33,20 € 

 
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 6 dies 
=  31,47 € 
 

TOTAL: (Impost)  88,00 € + (Taxa) 33,20 € + (Taxa ocupació) 31,47 €  = 152,67 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- LLICENCIA D'OBRES 80-19 
 
Expedient núm.:  80/19 
Objecte: reformar el menjador, substituint la llar de foc per una de nova i fer un 
trasdossat amb cartró-guix  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reformar el menjador, substituint la llar de foc per una de 
nova i fer un trasdossat amb cartró-guix.  
 
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 reformar el menjador, substituint la llar de foc 
per una de nova i fer un trasdossat amb cartró-guix. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 5,00 ml x 2,50 ml x 45 €/m2 = 
562,50 €. 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 
3.525,00 € i es considera adequat. 

o Base imposable :  3.525,00 €.  
o Quota:  3.525,00 € x  2,75 % =  96,94 € 

 
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 3.525,00 € ) =  33,52 € 
 
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 5 dies 
=  26,22 € 
 

TOTAL: (Impost)  96,94 € + (Taxa)  33,52 €+ (Taxa ocupació) 26,22 €  = 156,68 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 81-19 
 
Expedient núm.:  81/19 



 
 

 
 

Objecte: substituir banyera per plat de dutxa i canviar les rajoles del bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en substituir banyera per plat de dutxa i canviar les rajoles 
del bany.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en substituir banyera per plat de dutxa i 
canviar les rajoles del bany. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- 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 
3.840,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  3.840,00 € 
o Quota:  3.840,00 € x  2,75 % =  105,60 € 

 
 
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  3.840,00 € ) =  33,84 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  105,60 € + (Taxa)  33,84 €  = 139,44 Euros 

 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- LLICENCIA D'OBRES 82-19 
 
Expedient núm.:  82/19 
Objecte: col•locació d'una llar de foc i fer una xemeneia nova  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en col•locació d'una llar de foc i fer una xemeneia nova.  
 
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 col•locació d'una llar de foc i fer una 
xemeneia nova. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En 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. 

- 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. 

- 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 
2.340,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   2.340,00 € 
o Quota:  2.340,00 € x  2,75 % =  64,35 € 

 
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 2.340,00 € ) =  32,34 € 
 

TOTAL: (Impost)  64,35 € + (Taxa)  32,34 € = 96,69 Euros 

 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- LLICENCIA D'OBRES 83-19 
 
Expedient núm.:  83/19 
Objecte: treure paret de l'armari encastat existent, reforma dels dos banys existents  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en treure paret de l'armari encastat existent, reforma dels 
dos banys existents.  
 
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 treure paret de l'armari encastat existent, 
reforma dels dos banys existents. 
 
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. 

 
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 
1.630,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 2.822,40 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 



 
 

 
 

 
S’ha suposat una superfície de banys de 4,00 m2 un i de 3,00 m2 l’altre. Superfície total d’intervenció de 7,00 m2. 

7,00 m2 x 504,00 €/m2 (Mb) x 0,50(Ct) x 1,60(Cu)= 2.822,40 € 

 
o Base imposable :  2.822,40 € 
o Quota:   2.822,40 € x  2,75 % =  77,62 € 

 
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  2.822,40 €) =  32,81 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  77,62 € + (Taxa) 32,81 € = 110,43 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- LLICENCIA D'OBRES 84-19 
 
Expedient núm.:  84/19 
Emplaçament:  carrer Marquesos de Vilallonga 
Promotor:  Apfutura Internacional Solucions SL 
Objecte: reparació en un tram de canalització obstruïda existent  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Apfutura 
Internacional Solucions SL i que consisteix en reparació en un tram de canalització 
obstruïda existent.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Apfutura 
Internacional Solucions SL per a l’execució de les obres consistents en reparació en 
un tram de canalització obstruïda existent, situades a carrer Marquesos de Vilallonga, 
d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Aquesta llicència no pressuposa l’autorització per l’execució de conversions 
aero-subterrànies grapades en façanes, per la qual cosa caldran les 
autoritzacions particulars corresponents. 

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

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

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

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 



 
 

 
 

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

 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 

seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 

condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 750,00 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  750,00 € x  2,75 % =  20,62 € 

 
 

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 750,00 €) =  30,75 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  20,62  €+ (Taxa)  30,75 € = 51,37 Euros 

 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- LLICENCIA D'OBRES 92-19 
 
Expedient núm.:  92/19 
Objecte: obertura de rasa al carrer per connectar edifici en construcció al clavegueram 
i instal•lació de la derivació individual actualment inexistent  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en obertura de rasa al carrer per connectar edifici en 
construcció al clavegueram i instal•lació de la derivació individual actualment 
inexistent.  
 
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 obertura de rasa al carrer per connectar 
edifici en construcció al clavegueram i instal•lació de la derivació individual actualment 
inexistent. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La connexió al col·lector s’haurà de fer mitjançant accessori normalitzat no 
perpendicular. S’admet la connexió directa a pou de registre. 

- Caldrà comprovar si el carrer disposa de xarxa separativa i en cas afirmatiu 
caldrà fer la connexió separativa tal i com preveu CTE. Si es considera oportú, 
es podrà sol·licitar l’assessorament dels tècnics municipals.  

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

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

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

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

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

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

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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



 
 

 
 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent. Capa d’aglomerat asfàltic en calent 
tipus D-8, de 6 cm de gruix, compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 

seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 

condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

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

 
o Base imposable :   1.500,00 € 

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

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 €) =  31,50 € 
 

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

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- LLICENCIA D'OBRES 102-19 
 
Expedient núm.:  102/19 
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 1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

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

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

- 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. 

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.210,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 2.993,76 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 
 

Superfície de façana, segons dades de cadastre: 22 ml x 9,00 m d’altura : 198,00 m2 
198,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 0,10(Ct) x 0,30(Cu)= 2.993,76 € 

Beneficis fiscals: Segons l’article 6è de l’ordenança fiscal num 5, es concedirà una bonificació del 50% de 
la quota de l’impost a favor de les obres de rehabilitació exterior de les edificacions que en el POUM 
estiguin catalogades com a Béns Protegits Urbanísticament (BPU). 

 

o Base imposable :   2.993,76 € 
o Quota:  2.993,76 € x  2,75 % = 82,33 € - 50% = 41,16 € 

 
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  2.993,76 € ) =  32,98 € 
 

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 4,00 m2 x 4 dia =  
16,78 € 

L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  41,16 € + (Taxa)  32,98  € + (Taxa ocupació) 16,78 €  = 90,92 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
18.0.- RECTIFICACIÓ ICIO LLIC. OBRES 55-19  
 
Vista la instància presentada pel representant de la interessada, sol·licitant que es 
modifiqui la quantitat de m2 a reformar de la liquidació econòmica de la llicència 
urbanística núm. 55/19 concedida en data 2 de setembre de 2019 per canviar 3 o 4 
bigues de fusta en mal estat per bigues metàl·liques en el sostre de la planta baixa. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 14 d’octubre de 2019. 
 
Es proposa: 
 
Primer: Deixar sense efecte la liquidació econòmica de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa corresponent a la llicència urbanística núm. 55/19, 
aprovada el dia 2 de setembre de 2019, per un import de 223,04 €. 
 
Segon: Practicar una nova liquidació econòmica de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa corresponent a la llicència urbanística 55/19 per un 
import de 126,53 €. 
 
Tercer: Notificar el present acord a la interessada als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
19.0.- ANUL·LACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA CARRER RECTOR ROCA 5 
 
Vista la sol·licitud per a l’ocupació de la via pública mitjançant la col·locació d’una 
bastida, ocupant una superfície de 6 m2. durant 15 dies, en relació a l’expedient  núm. 
59/19 per les obres de reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
 
Havent comprovat que la ocupació de via pública sol·licitada el dia 24 de setembre de 
2019, ja està inclosa en la sol·licitud de la llicència urbanística de data 5 de juny de 
2019 per la reforma interior de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer: Deixar sense efecte la sol·licitud d’ocupació de via pública de data 24 de 
setembre de 2019, corresponent a la llicència urbanística núm. 59/19, aprovada el dia 
30 de setembre de 2019, per un import de 94,41 euros. 
 
Segon: Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
20.0.- SOL·LICITUD PRORROGA RECURS CATALEG DE SERVEIS 2019 
 
La Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2018 va aprovar el Catàleg de 
serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat el 26 de 
novembre de 2015, que dóna suport als governs locals a través de diferents 
instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades 
pels governs locals.  
 
Durant la convocatòria l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va sol·licitar el recurs 
econòmic “Publicacions d’àmbit local” per dur a terme l’actuació “Publicació de 
l’establiment calcolític del Bosc del Quer” (codi 19/Y/272543), recurs amb un termini 
d’execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 
 
Vist l’article 37 del règim regulador del Catàleg de serveis 2019, es podrà sol·licitar 
ampliació dels terminis d’execució i justificació dels ajuts econòmics i en el cas d’ajuts 
amb termini d’execució de l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 es podrà 
ampliar fins al 30 de juny de 2020. El termini per a sol·licitar l’ampliació de termini és el 
15 de novembre de 2019. 
 
Atesa la necessitat de prorrogar el termini d’execució la Publicació de l’establiment 
calcolític del Bosc del Quer per tal d’acabar el procés de revisió dels textos que estant 
sent objecte d’estudi per a la publicació i que ha sigut un procés més llarg del que 
estava previst. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona ampliació de termini d’execució fins a 
30 de juny de 2020 per a l’ajut del recurs econòmic “Publicacions d’àmbit local” 
sol·licitat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per dur a terme l’actuació 
“Publicació de l’establiment calcolític del Bosc del Quer”. 
 
Segon.- Formalitzar la sol·licitud d’ampliació a través del Portal Municipal de Tràmits 
(PMT) de la Diputació de Barcelona.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
21.0.- SOL·LICITUD DE PAS PONICAT 
 
Vist l’escrit de la representant del Club Esportiu Ponicat, sol·licitant autorització de pas 
per l’activitat “2n Raid de Ponicat”, prevista pel dia 9 de novembre de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Esportiu Ponicat pel desenvolupament de l’activitat “2n Raid de Ponicat”, prevista 
pel dia 9 de novembre de 2019.  
 
Segon. Fer constar al Club Esportiu Ponicat, com a entitat organitzadora de l’activitat, 
que la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi l’activitat, completament netes de deixalles i altres 
residus, produïts pel desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar la carretera BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

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

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

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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

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

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

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Aquesta autorització només és vàlida pels vials municipals. L'organització de 
l'esdeveniment es fa responsable d'obtenir l'autorització de cada una de les propietats 
que es trobin afectades per l'acte organitzat. 
 
Sisè. Notificar la present resolució al Club Esportiu Ponicat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
22.0.- SOL.LICITUD DE PAS CLASSIC CLUB MONTMELO 09102019 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Montmeló, en representació del Clàssic Club Montmeló, 
sol·licitant autorització de pas per l’activitat “II Critèrium Clàssic Montmeló” (prova de 
regularitat de vehicles clàssics), prevista pel dia 30 de novembre de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Clàssic Club Montmeló pel desenvolupament de l’activitat “II Critèrium Clàssic 
Montmeló”, prevista pel dia 30 de novembre de 2019. 
 
Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions següents: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Clàssic Club Montmeló. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
23.0.- TARGETA APARCAMENT PER A PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com a titular no conductor, i 
amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2019003828, en data 9 d’octubre de 2019. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  



 
 

 
 

 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a la interessada la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, com a titular no conductor, amb les condicions establertes en la 
normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedor del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
24.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIO CONSELL COMARCAL OSONA PEL 42 APLEC 
CARAMELLAIRE 
 
Que el Consell Comarcal ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta per l’activitat 42è Aplec Caramellaire de Sant Julià de Vilatorta i per import de 
750 euros, pel que fa a la convocatòria del 2019 d’activitats culturals de caràcter 
supramunicipal que es duguin a terme per ajuntaments dels municipis de la comarca 
d’Osona o entitats sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el 
registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona.  
 
Que d’acord amb l’article 18 de l’Ordenança general de subvencions d’aquest Consell, 
el punt 9è de les bases reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions per 
activitats culturals supramunicipals i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, les subvencions concedides han de ser acceptades pels beneficiaris 
dintre del termini d’un mes des de la notificació de l’atorgament. 
 
Que en compliment de la legislació esmentada i dintre del termini concedit, s’acorda: 
 
Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal d’Osona  a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per import de 750 euros, pel que fa a la convocatòria del 2019 
d’activitats culturals de caràcter supramunicipal que es duguin a terme per ajuntaments 
dels municipis de la comarca d’Osona o entitats sense finalitat de lucre degudament 
constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d’Osona. 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
25.0.- APROVACIÓ COMPTES 3R TRIMESTRE SOREA 
 
Vist l’estat de comptes del 3r. Trimestre de 2019 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 34.569,20 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 3r. Trimestre de 2019 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 34.569,20 euros.  
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 3r. trimestre de 2019 al compte bancari núm. 
ES88 0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
26.0.- SOL·LICITUD D'AJUT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA RESTAURACIÓ DEL DOCUMENT DEL CADASTRE DE 
1738 
 
Durant l’últim any, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha fet una forta inversió en la 
reforma integral de l’arxiu municipal per tal de dotar-lo de les millors condicions 
tècniques amb l’objectiu de garantir una òptima conservació dels documents que 
allotja. 
 
Malgrat això i pel pas del temps, alguns dels documents es troben ja en un estat de 
conservació precari i entre ells s’ha detectat la necessitat urgent de restaurar i 
conservar el document més antic del qual disposa l’arxiu d’aquest Ajuntament: el 
cadastre de 1738. 
 
És per això que en el marc del Catàleg de serveis 2019 i vista la convocatòria de 
conservació i restauració dels arxius municipals, aquest Ajuntament vol sol·licitar ajut 
per tal de poder restaurar aquest document de gran rellevància històrica local i 
entenem també de l’àmbit català atesa la seva antiguitat. 
 
Vistes les bases reguladores del Catàleg i atès que aquest recurs es pot sol·licitar fins 
al 31 d’octubre de 2019 i que l’actuació s’haurà d’executar al llarg de l’any 2020, 
tramitem la sol·licitud que inclou aquesta carta amb la voluntat de que es pugui obtenir 
l’ajut i amb el compromís d’assumir la part de despesa de l’actuació que no cobreixi 
l’ajut de la Diputació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Sol·licitar el recurs de conservació i restauració dels arxius municipals en el 
marc del Catàleg de Serveis 2019 de la Diputació de Barcelona per tal de restaurar el 
document de cadastre de 1738 a través del Portal de Tràmits Municipals (PMT). 
 
Segon.- Manifestar el compromís d’assumir l’import de l’actuació que no cobreixi l’ajut 
de Diputació de Barcelona.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
27.0.- PRESENTACIO CANDIDATURA AL CONSELL ESPORTIU D’OSONA 
 
Vist que la Comissió Directiva del Consell Esportiu d’Osona ha acordat la convocatòria 
de les eleccions per a la renovació de la Junta, de la qual en formen part quatre 
representants dels Ajuntaments.  
 
Vist l’acord plenari de data 1 de juliol de 2019, pel qual es designa el senyor, Marc 
Vilarrasa Codinach, representant de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al Consell 
Esportiu d’Osona.  
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de tenir un representant en la Junta del Consell 
Esportiu d’Osona.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda:  
 
Primer: presentar la candidatura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a formar 
part de la Junta del Consell Esportiu d’Osona com a representant dels Ajuntaments.  
 
Segon: designar el senyor Marc Vilarrasa Codinach, regidor d’esports, com a 
representant de l’Ajuntament en aquesta candidatura.  
 
Tercer: comunicar la present acord al Consell Esportiu d’Osona als efectes oportuns. 
 
 
 
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, 


