
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000009  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 13 de maig de 2019 
Horari: De les 21:30 hores a les 23:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor/A 
Cristina Suñen Vilamala, Regidor/A 
Montserrat Piqué Val, Regidor/A 
Divina Costa Muntadas, Regidor/A 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor/A 
Lluis Solanas Roca, Regidor/A 
Trinidad Subirana Arumi, Regidor/A 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor/A 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
 Cap  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA D'OBRES 7-19 
4.- LLICÈNICA OBRES 19-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 22-19 
6.- LLICÈNCIA D'OBRES 27-19 
7.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
8.- EXEMPCIO TAXA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIO D'ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS 
9.- SOL·LICITUD PRÉSTEC INVERSIONS PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL. CONVENI I 
MINUTA 
11.- AUTORITZACIONS I PERMISOS 
12.- ALTRES INFORMACIONS 
12.1.- SUBVENCIONS PER ALS ESGRAFIATS DEL CASAL NÚRIA 
12.2.- PROJECTE DE LA RAMBLETA 
12.3.- SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS ESTIU 2019 
13.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
14.- ACCEPTACIO PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT 2019 - 2A EDICIO 
15.- SOL·LICITUD SUBVENCIO MITIGACIO I ADAPTACIO CANVI CLIMATIC 
 



 
 

 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 29 d’abril de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 
 
 La següent relació de despeses 9/2019 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. Import fac. 

Data 
registre 

Text explicatiu 

 

Data doc. Euros 

F/2019/7
86 

480XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX FA1904-0978 815,00 

26/04/20
19 

AOC:61755761  Aperitiu Caramelles 2019 23/04/2019 

 F/2019/7
87 

F67361683 ACTIVEM COOPERATIVA FACT/19-77 181,50 

26/04/20
19 

AOC:61684829 codi L01082205 INSERCIÓ PUBLICITÀRIA A LA REVISTA TOT 
CURSOS - OFERTA ESPECIAL ESCOLA BRESSOL PATULEIA 

24/04/2019 

 F/2019/7
88 

G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/291 456,17 

26/04/20
19 

AOC:61783173 BUSTIADA REVISTA VILATORTA ABRIL / BUSTIADA IMAN LLIBRETA 24/04/2019 

 F/2019/7
89 

B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5185258215 280,00 

26/04/20
19 

AOC:61778468 Subscripcions paper - Laborables Anual. Període: 25/04/2019 - 
24/04/2020 

25/04/2019 

 F/2019/7
90 

U67319285 
CONSTRUCCIONS FERRER SA - FUNDACIÓ VIVER DE BELL-
LLOC UTE 

4 147.238,46 

26/04/20
19 

AOC:61797701 4a Certificació del projecte modificat de construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de 

10/04/2019 

 F/2019/7
91 

E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3437 145,20 

26/04/20
19 

AOC:61802260 Pessics per a infants, Caramelles 20/04/2019 

 F/2019/7
93 

478XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 19045 822,80 

29/04/20
19 

AOC:61844537 SONORITZACIÓ CARAMELLES PL. MAJOR 28.04.2019  PRESS. Nº 
190413 

29/04/2019 

 F/2019/7
95 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-133 51,06 

29/04/20
19 

AOC:61852000 ous / ossos espinada / pernil de gall dindi / cuixes de pollastre / carn 
picada porc all i julivert 

29/04/2019 

 F/2019/7
96 

B65022816 SHOW FACTORY PRODUCCIONS SL 19/002978 544,50 



 
 

 
 

29/04/20
19 

AOC:61869848 La Llegenda de Sant Jordi - Titelles 29/04/2019 

 F/2019/7
97 

A08001182 SECE SA. 001 71913069 2.296,35 

30/04/20
19 

AOC:61927439 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/04/2019 

 F/2019/8
00 

J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP A 2019/A/20190 566,35 

30/04/20
19 

AOC:61980246 30/04/2019 / Passamans per escala local de les caramelles, segons 
pressupost / Retocar porta a l'edifici di 

30/04/2019 

 F/2019/8
01 

J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP A 2019/A/20190 1.127,33 

30/04/20
19 

AOC:61980247 30/04/2019 / Treballs realitzats al Saló Catalunya / Armari plastificat 
blanc amb persiana segons pressupos 

30/04/2019 

 F/2019/8
02 

A08447369 EL 9 NOU PUB 901571 329,12 

30/04/20
19 

AOC:61979560 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10509068-
1 Títol: PM4 Aj Sant Julià de Vilato 

30/04/2019 

 F/2019/8
03 

A08447369 EL 9 NOU PUB 901572 557,57 

30/04/20
19 

AOC:61979562 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10508977-
1 Títol: Aj de Sant Julià de Vilator 

30/04/2019 

 F/2019/8
04 

B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL RAD 900101 411,40 

30/04/20
19 

AOC:61979319 Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10508626-1 Títol: Aj. 
Sant Julià de Vilatorta - Falca 20" La 

30/04/2019 

 F/2019/8
07 

B65237265 EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS SL 19A007 7.837,78 

01/05/20
19 

AOC:62002106 Projecte executiu de canalització de serveis al nucli urbà. 50% de l'import 
total segons pressupost 18PE40B 

01/05/2019 

 F/2019/8
08 

A64718877 SALTOKI VIC SA 16773 31,80 

02/05/20
19 

AOC:62023917 2050500132|LLAVE KLAPPE ANTICAL ESCUADRA MM 1/2X3/8 
C/VALVULA RETENC / 6552765076|SIMON 27087-35 ADAPTADOR 

30/04/2019 

 F/2019/8
09 

B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210498710 386,70 

02/05/20
19 

AOC:62025372 Conjunt font ATLAS SIMPLE / Font ATLAS 1 aixeta gris martele / Aixeta 
polsador niquelada / Reja-marco PLANA 

29/04/2019 

 F/2019/8
11 

B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 2049 44,04 

02/05/20
19 

AOC:62035119 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT 
NATURAL 1 KG 

30/04/2019 

 F/2019/8
12 

B58014754 
SÈPAL - SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE 
LABORATORI - 

19040 1.439,90 

02/05/20
19 

AOC:62027998 AVALUACIÓ PSICOTÈCNICA . Valoració de les principals aptituds 
cognitives i d'altres específiques que es con 

02/05/2019 

 F/2019/8
13 

G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA A/936 7.156,31 

02/05/20
19 

AOC:62029178 1r pagament fr. Servei Escola de Música curs 18/19 02/05/2019 

 F/2019/8
14 

B60860392 MATER, VILA & VILA S.L. 20190100044983 37,72 

03/05/20
19 

AOC:62087436 SPRAY 3M PHOTO MOUNT VERMELL 30/04/2019 

 F/2019/8
15 

A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190003191 6,34 

03/05/20
19 

AOC:62088843 HEMBRILLA CERRADA H. ZINC. 17*40 (300U) / BROCA A/R HSS DIN 
338N -HIERRO-  3.5 (10 UNIDADES) 

30/04/2019 

 F/2019/8
16 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 211 405,69 

03/05/20
19 

AOC:62077756 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent el 
dia 01/04/19. ) 

30/04/2019 

 F/2019/8
17 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201902566 5332 249,29 

03/05/20
19 

AOC:62090222 70005 COPIA CLAU SERRETA / 30223 BROCA JOC P/FUSTA 5 
PCS.REF.1435 / 49510 COIXINET PERSIANA / 49500 SUPORT 

30/04/2019 

 F/2019/8
18 

A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092056331 667,18 

03/05/20
19 

AOC:62088940 MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / PATATA DAUS 2X2.5  / FLETAN 
FT. HIG.   1X7  / LLUÇ VARETA 6x1  / SOPA DE PESCA 

30/04/2019 

 F/2019/8
19 

770XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 135 57,45 

03/05/20
19 

AOC:62085672 estovalles blanques 25 mt / tovallo cottony 33 x 33 / cullereta cafe bl 30/04/2019 

 F/2019/8
20 

B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 46 47,93 

03/05/20
19 

AOC:62067491 pa patuleia / pa patuleia 30/04/2019 

 



 
 

 
 

F/2019/8
21 

B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2019-A/364. 909,37 

03/05/20
19 

AOC:62090596 pal int 1,8 verd / tornapuntes 2mt / abraçadera / tensor xapa / tela st 
1,8x25 verd / filferro / cagol i fe 

30/04/2019 

 F/2019/8
22 

B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2019Y007911 477,95 

03/05/20
19 

AOC:62040037 QQuota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 /Tarifa 
Single Professional + Punts a Punts dedica 

01/05/2019 

 F/2019/8
23 

B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 20192100112371 5,14 

03/05/20
19 

AOC:62126469 CONTACTCEYS POLIEST.EXP. 500 ML. 503301 *U 30/04/2019 

 F/2019/8
24 

B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 190857 774,39 

03/05/20
19 

AOC:62120968 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 / 
HORES SERVEI RECOLLIDA DIA 05 I 24 / EL.LIMINACIÓ RES 

30/04/2019 

 F/2019/8
25 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/50535 12,10 

03/05/20
19 

AOC:62134338 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 (Sant Julià de 
Vilatorta))  / Internet 8Mb Goufone - Alta 

01/05/2019 

 F/2019/8
26 

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 22304 50,23 

03/05/20
19 

AOC:62143943 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Depósito Botella 30/04/2019 

 F/2019/8
27 

B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1900461 289,19 

04/05/20
19 

AOC:62172514 Hores ( Hores manteniment abril ) 30/04/2019 

 F/2019/8
29 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 221 32,14 

06/05/20
19 

AOC:62251236 P25-TACM-001 - Subministre material mob.urba. ( durant el mes d'abril a 
la tirolina Parc de les 7 Fonts. ) 

30/04/2019 

 F/2019/8
30 

B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 178 605,00 

06/05/20
19 

AOC:62271197 ESPOT EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA / CAMPANYA - 
CARAMELLES DEL ROSER - ABRIL 

30/04/2019 

 F/2019/8
31 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190308 756,58 

06/05/20
19 

AOC:62281525 Ref.:POSAR BORDILLOS / N.Albara:191207  Data: 02-04-19 / H.Paleta / 
H.Paleta / M3.Formigó HM20 / M3.Cuba in 

30/04/2019 

 F/2019/8
32 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190307 247,00 

06/05/20
19 

AOC:62281526 N.Albara:191377  Data: 24-04-19 / TN.Gravilla 3 30/04/2019 

 F/2019/8
33 

406XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 7 1.817,20 

06/05/20
19 

AOC:62284361 DINARS CENTRE DE DIA 01/05/2019 

 F/2019/8
34 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190198 77,32 

06/05/20
19 

AOC:62277616 Paperetes candidatura acord vilatorta 06/05/2019 

 F/2019/8
35 

A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19003096 65,96 

07/05/20
19 

AOC:62340706 ACV19001171 PISTOLA GRAVEDAD CLASSIC LUX 2.50  - oferta 
primevera rebost- 

30/04/2019 

 F/2019/8
37 

339XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2019- 19741 108,90 

08/05/20
19 

AOC:62403057 Impressió lona 500cmX65cm - Ref. Autodeterminació / Canviar data lona 
Patuleia / Canviar data lona Caminada 

08/05/2019 

 F/2019/8
38 

B60333150 CORRETJA S.L. 20190100003189 227,25 

08/05/20
19 

AOC:62397921 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS GRAN / PAL-LETS 
GRAN ASL / RODA CARRETO ANTI-REVENTON EIX NORM 

30/04/2019 

 F/2019/8
39 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-141 46,27 

08/05/20
19 

AOC:62387967 pernil de gall dindi / bistec extra / ous mitja dotzena / pit de pollastre / 
mandonguilles grans o sopa 

08/05/2019 

 F/2019/8
40 

F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20190503 120,02 

08/05/20
19 

AOC:62412222 Serveis per rentat de roba 30/04/2019 

 F/2019/8
42 

B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19034161 381,37 

08/05/20
19 

AOC:62421104 4,220 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior 
BN= 233892 ; Actual BN= 238112 Ubicación: PÇA. M 

08/05/2019 

 F/2019/8
43 

B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2019/D3/000152 63,36 



 
 

 
 

08/05/20
19 

AOC:62424564 6 CARN 10/04/2019 

 F/2019/8
44 

B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2019/D3/000199 67,32 

08/05/20
19 

AOC:62424634 6 CARN / 3 VERDURA 08/05/2019 

 F/2019/8
45 

B66971276 ALCO RENTAL SERVICES S.L.U. 7 232 458,98 

09/05/20
19 

AOC:62433782 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: -1 ( 
Periodo de: 01/04/2019 - 30/04/2019   ) 

30/04/2019 

 F/2019/8
46 

B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A/1631 79,18 

02/05/20
19 

TINTES PER LA PATULEIA 23/04/2019 

 F/2019/8
47 

339XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 19/03 36,30 

02/05/20
19 

REPARAR PORTA PANELL I LLISTONS SALA D'ACTES DEL PAVELLÓ 20/04/2019 

 F/2019/8
48 

772XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 01/015029 161,20 

02/05/20
19 

ENTREPANS I ALTRES DIA DE LA DONA 28/04/2019 

 F/2019/8
49 

A08728636 R.V.S.A. B_04201932316 54,90 

02/05/20
19 

ITV VEHICLE B-1718-VH 25/04/2019 

 F/2019/8
50 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042545525 119,12 

09/05/20
19 

AOC:62460912 TOR-DIN603-C.TU-04.8-(A2K)-M8X35  / SPRAY-PARA-MARCAR-
AZUL-500ML  / SPRAY-PARA-MARCAR-ROJO-FL-500ML  / SPRA 

26/04/2019 

 F/2019/8
51 

B61118907 PROKIPTON SL 19   3026 114,31 

09/05/20
19 

AOC:62465735 DESIN.BACTERIC.CODI(HA)G.5KG LOT 070319  1 Gfa / TENSOMAC 
GLOBBAL A.DURES   GARRAFA 24 KG  / MEDITERRANEO N 

24/04/2019 

 F/2019/8
52 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A409868 185,93 

09/05/20
19 

AOC:62460932 GUANTES LATEX T.M. C-100 (7,5 - 8) / SAL PELADILLA 25 KG. 08/05/2019 

 F/2019/8
53 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A409869 254,73 

09/05/20
19 

AOC:62460933 DERMO-SIST 5 KG. / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / 
PAPEL HIGIENICO STRONG L-ONE 900 S. P-12 

08/05/2019 

 F/2019/8
54 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A409871 30,78 

09/05/20
19 

AOC:62460931 CITRON AD 12 KG. 08/05/2019 

 F/2019/8
55 

P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2019/246 413,41 

09/05/20
19 

AOC:62258301 Cànon deposició ARC Llei 5/201728març - Bioestabilitzat 31/03/2019 

 F/2019/8
56 

B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 1927594 35,34 

09/05/20
19 

AOC:62157939 BANDEJA CMPC 176 Kgs 40cm WACKER N-005 / Suplemento 
cobertura / Suministro Consumible / Retorno Comsumible 

30/04/2019 

 F/2019/8
57 

B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 1927595 27,59 

09/05/20
19 

AOC:62157950 MOTOBOMBA GASOLINA N-007 / Suplemento cobertura / Retorno 
Comsumible / MANGUERA EXPULSION BOGA / MANGUERA A 

30/04/2019 

 F/2019/8
58 

PAGES AUTOCARS PAGES 16882 325,00 

09/05/20
19 

AUTOCAR DESPLAÇAMENT COLLA PER L'APLEC CARAMELLAIRE 30/04/2019 

  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 7-19 
 
Expedient núm.:  7/19  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.  



 
 

 
 

 
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 construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. 
  
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: 
 

- 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. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, 
com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la 
coberta. L’amidament de l’alçària reguladora es farà comptant el nivell natural 
de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en 
contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de coberta.  

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

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

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

- Abans de començar les obres, cal aportar el document d’acceptació de residus 
signat per un gestor autoritzat. 
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: (27,00 2,00 + 8,00 x 2,00+ 
34,00 x 4,00) x 45 €/m2 = 9.270,00 €. 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 
207.685,02 € que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 291.202,42 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície construïda garatge : 111,27  m2 
Superfície construïda habitatge : 237,18 m2 

348,45 m2 
111,27 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 61.688,09 € 

237,18 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 229.514,33 € 
291.202,42 € 

o Base imposable : 291.202,42 € 
o Quota: 291.202,42 € x  2,75 % = 8.008,06 € 

 
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 291.202,42 €) = 321,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  8.008,06 € + (Taxa)  321,20 €  =  8.329,26 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICÈNICA OBRES 19-19 
 
Expedient núm.:  19/19  
Objecte: construcció d'un porxo en planta baixa amb coberta plana per a terrassa de la 
planta primera  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un porxo en planta baixa amb coberta 
plana per a terrassa de la planta primera.  
 
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 construcció d'un porxo en planta baixa amb 
coberta plana per a terrassa de la planta primera. 
 
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 aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. L’altura de 
la barana del balcó complirà amb el D 141/2012 i el CTE DB SUA. 

- 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. 



 
 

 
 

- 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. 

- Tal i com estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’ha presentat davant l’ajuntament, 
juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, el 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. 
 

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 
7.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  7.500,00 €. 
o Quota:  7.500,00 € x 2,75 % = 206,25 € 

 
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  7.500,00 € ) =  37,50 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  206,25 € + (Taxa)  37,50 €  =  243,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 22-19 
 
Expedient núm.:  22/19  
Objecte: acabament d'habitatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Promocions Llesor 2006 SL i que consisteix en acabament d'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 Promocions 
Llesor 2006 SL per a l’execució de les obres consistents en acabament d'habitatge, 
situades a carrer Doctor Anglada, 22, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 9 de maig de 
2019, amb registre d’entrada E2019001665 per la qual s’aporta documentació 
de projecte a requeriment de l’Ajuntament. 

- Un cop finalitzada l’obra, i previ a la tramitació de la 1era ocupació, caldrà 
presentar PLÀNOLS D’ESTAT FINAL VISATS amb la justificació del 
D141/2012. 

- Pel càlcul de l’impost i la taxa, s’actualitzarà el pressupost segons ordenança 
fiscal 5 i 20 i es calcularà la part proporcional del percentatge pendent 
d’executar d’obra; 52%. 

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. Entre d’altres: 
Caldrà considerar el garatge com a local de risc especial baix, pel què fa a les 
condicions exigides pel DB SI. 

- El projecte no defineix les cotes ni materials de les tanques de parcel·la. Per la 
seva execució caldrà donar compliment a la Modificació núm.  5 del POUM, 
que modifica la configuració d’aquestes. 

- 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. 

- 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. 

- 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 15,74m3. de d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 
-   Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i     voreres, per un valor de: (5,89+5,82 ml) x 1 ml x 45 
€/m2 = 526,50 €. 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 



 
 

 
 

352.154,13 € corresponent a 3 habitatges que no es considera adequat ni actual, ja 
que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 
186.962,02 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

                  Superfície construïda habitatge num 24 : 242,43 m2 
       242,43 m2 x 482,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,60(Cu)= 186.962,02 € 

(*) Segons certificat d’obra executada emès per l’arquitecte redactor de projecte en data 12 de febrer 
de 2013, l’habitatge objecte de llicència tenia pendent d’executar un 52%. 
Per tant; resta pendent un 52% de la base imposable pel càlcul de l’impost és doncs de 97.220,00 €. 

 
o Base imposable :  97.220,00 €. 
o Quota:   97.220,00 € x  2,75 % =  2.674,00 € 

 
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  97.220,00 €)= 127,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  2.674,00 € + (Taxa)  127,00 €  = 2.801,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 27-19 
 
Expedient núm.:  27/19  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina.  
 
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 construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina. 
 
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: 
 

- 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. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, 
com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la 
coberta. L’amidament de l’alçària reguladora es farà comptant el nivell natural 
de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en 
contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de coberta. 

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

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

- Caldrà completar les obres d’urbanització de la vorera amb el mateix panot que 
a la resta de carrer.  



 
 

 
 

- 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. 

- 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 32 Ton. de residus de construcció. No es poden iniciar les obres, sense la 
presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 32,00 Ton. De residus de la 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: 21,00 ml x 2,00 ml x 45 €/m2 
= 1.890,00 €. 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 
228.949,42 € € que no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 314.755,66 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície de piscina:     32,00 m2   
Superfície construïda garatge : 122,20 m2   

Superfície construïda habitatge : 230,56 m2 
384,76 m2 

32,00 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,10 (Ct) x 1,00 (Cu) =   17.740,80 € 
122,20 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20 (Ct) x 1,00 (Cu) =   73.906,56 € 
230,56 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20 (Ct) x 1,60 (Cu) = 223.108,30 € 

314.755,66 € 

o Base imposable :  314.755,66 € 
o Quota:   314.755,66 € x  2,75 % =  8.655,78 € 

 
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 314.755,66 €) = 344,75 € 
 

TOTAL: (Impost)  8.655,78 €+ (Taxa)  344,75 €  =  9.000,53 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persona amb discapacitat - titular no conductor, i amb el 
següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2019001426, en data 17 d’abril de 2019. 

 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persona amb discapacitat, 
com a titular 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’aquestes targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-la coneixedora del 
règim de recursos que li corresponen.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- EXEMPCIO TAXA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIO 
D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS 
 
Vistes les sol·licituds l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de l’exercici 2019:  



 
 

 
 

 

- E2019000607 – MRR 

- E2019000608 – MMP 

- E2019000609 – CGS 
- E2019000722 – AMV 
- E2019000723 – AGC 

 
Vistos els informes emesos per la treballadora social del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials en el qual es descriu la situació actual de cada persona sol·licitant, amb el 
corresponent informe favorable.  
 
Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans, sobre 
beneficis fiscals.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de les persones interessades.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones sol·licitants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
9.0.- SOL·LICITUD PRÉSTEC INVERSIONS PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL. 
CONVENI I MINUTA 
 
Proposar al Ple de la Corporació l’acord de sol·licitud d’una operació financera per a 
poder licitar determinades inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2019, 
òrgan competent per raó de l’import a contractar. 
 
 
11.0.- AUTORITZACIONS I PERMISOS 
 
SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ DE PAS CAMINADA “CAMINEM PER ESBARGIR-
NOS” 
 
Vist l’escrit del representant de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona 
(AFMMO), sol·licitant autorització de pas per la caminada “Caminem per esbargir-nos” 
20ª caminada popular que requerirà la instal·lació d’un punt de sortida i arribada i 
espai per l’esmorzar al parc de les Set Fonts i a Puig-l’Agulla, previst pel dia 9 de juny 
de 2019.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’AFFMO pel desenvolupament del pas per la caminada “Caminem per esbargir-nos” 
20ª caminada popular que requerirà la instal·lació d’un punt de sortida i arribada i 
espai per l’esmorzar al parc de les Set Fonts i a Puig-l’Agulla, previst pel dia 9 de juny 
de 2019.  
 



 
 

 
 

Segon. Fer constar a l’AFMMO, com a entitat organitzadora de la prova, que la present 
autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les carreteres per les 
quals passi la caminada, completament netes de deixalles i altres residus, produïts pel 
seu desenvolupament.  
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta activitat, 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 i 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. Notificar la present resolució a l’Associació de Familiars de Malalts Mentals 
d’Osona.” 
 
 
SOL·LICITUD AUTORITZACIO DE PAS A LA ZONA VERDA PER ACABAR TANCA 
OBRA C. CENTRE 33-35 
 
Vista l’entrada E2019001604 sol·licitant autorització de pas per la zona verda contigua 
a la finca del carrer centre 33-35 per acabar una tanca es decideix traslladar el tema a 
la regidoria d’urbanisme per tal d’estudiar el tema i donar resposta a la sol·licitud. 
Gestiona el tema la regidoria d’hisenda. 
 
12.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
12.1.- SUBVENCIONS PER ALS ESGRAFIATS DEL CASAL NÚRIA 

 
Vist que la sol·licitud de subvenció tramesa per l’EACAT per a la restauració dels 
esgrafiats del Casal Núria en la convocatòria de subvencions per a la conservació i la 
restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el 
patrimoni immoble no ha estat registrada a l’Oficina de Suport i Iniciatives culturals del 



 
 

 
 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’alcalde va protestar davant 
la directora de l’OSIC pel mal funcionament de l’EACAT i el finançament de l’actuació 
es redirigirà a través d’una convocatòria per a béns immobles de la Direcció General 
de Patrimoni cultural, per tal que els esgrafiats es puguin restaurar amb la màxima 
brevetat possible.  
 
Gestiona el tema la regidoria de cultura 
 
12.2.- PROJECTE DE LA RAMBLETA 
 
Es farà una reunió amb el tècnic redactor de l’informe sobre l’afectació de les obres 
d’urbanització en els plataners de la Rambleta i la seva proposta de substitució. 
També es farà una nova reunió amb els membres de la Plataforma. 
Gestiona el tema la regidoria d’urbanisme i serveis. 
 
12.3.- SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS ESTIU 2019 
 
Finalitzat el termini de presentació de propostes per al servei de bar restaurant del 
pavelló i bar de les piscines municipals, només se n’ha presentat una, que haurà de 
ser objecte d’obertura de propostes per comprovar si compleix les determinacions del 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per tal 
d’adjudicar el contracte. 
 
Necessitat de contractar encarregat de manteniment de les piscines municipals per 
aquesta temporada, atès que no hi ha temps material per a la publicació de l’oferta i 
posterior convocatòria de la plaça d’operació de l’àrea de manteniment que tindria 
entre les seves funcions el manteniment d’aquesta instal·lació esportiva. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 
 
13.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
14.0.- ACCEPTACIO PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT 2019 - 2A EDICIO 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d’11 d’abril de 2019 
aprovant la segona relació d’ajuts del Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020 en el qual s’atorga a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un 
ajut per un import de 23.904,69€. 
 
Tenint en compte que els destinataris d’aquest programa són els municipis i entitats 
municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona, a excepció de la ciutat 
de Barcelona, dins dels quals s’inclou el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament ja va acceptar el primer ajut atorgat en el marc 
d’aquest programa complementari i, per tant, només queda pendent d’acceptació 
expressa la segona edició el termini de la qual finalitza el 16 de setembre de 2019. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per un import de 23.904,69 € 
corresponents al Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 del 
Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, segona edició. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIO MITIGACIO I ADAPTACIO CANVI CLIMATIC 
 
Vista l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, pel qual s’aproven les bases reguladores 
de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. 
 
Vista la Resolució TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a 
ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i 
d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. 
  
Tenint en compte que els ens locals poden ser beneficiaris de subvenció així com 
l’adquisició de vehicles nous matriculables per a la flota municipal es troba com a una 
de les actuacions subvencionables en la convocatòria. 
 
Considerant que la convocatòria estableix com a import màxim subvencionable el 50% 
del preu d’adquisició i que el termini per a dur a terme l’actuació és de l’1 de gener de 
2019 al 31 d’octubre de 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament ha manifestat la voluntat d’adquirir un vehicle elèctric que 
substitueixi un vehicle de la flota de la brigada municipal el qual es troba al tram final 
de la seva vida útil essent un canvi que suposi, per una banda, una reducció de les 
emissions i, per l’altra, un estalvi per al consistori en el manteniment del vehicle. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 
2019 i 2020. 
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per a la formalització de la sol·licitud de subvenció. 
 
Tercer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament a aportar la part no subvencionada 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 



 
 

 
 

 
Signat electrònicament, 


