
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000012  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 15 de juny de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 16:35 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 DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 37-20 
4.- LLICENCIA OBRES 46-20 
5.- LLICENCIA OBRES 48-20 
6.- LLICENCIA OBRES 34-20 
7.- LLICENCIA OBRES 54-20 
8.- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO ATORGADA PER L'AGENCIA CATALANA DE 
L'AIGUA PER A LA REALITZACIO D'INVERSIONS PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS 
D'ABASTAMENT EN ALTA 
9.- RESOLUCIÓ IMPOSICIÓ PENALITAT EN EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
VEHICLE ÀREA DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
10.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 2 de juny de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 12/2020 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 les següents 
relacions 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/2020/943 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202002706 277,71 

03/06/2020 
AOC:82983351 SUPORT NIQUELAT 074 / PORTAESTANT 5X16 NIQUEL  
IMF / RECANVI VISOR CLIMAX / PANTALLA PROTECCIO CLIMAX / XYL 

31/05/202
0 

  F/2020/944 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 233 83,85 

03/06/2020 
AOC:83007198 REF: MOURE TUB PISCINA- HORES TREBALL OPERARI- 
DIMARTS 19 MAIG-  / TUB COURE 15 / MANGUITO 270 15 COURE / B 

03/06/202
0 

  F/2020/945 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 234 110,27 

03/06/2020 
AOC:83007393 REF: INSPECCIO SET FONTS QUADRE FESTES-HORES 
OPERARI- DIVENDRES 29 MAIG- INSTAL TERRA QUADRO / ELD CERR 
CRO 

03/06/202
0 

  F/2020/946 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 30283 6,28 

03/06/2020 AOC:82989661 Alquiler Cooler 
31/05/202
0 

  F/2020/947 B64171895 
PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN SL 

F-51321 30,00 

03/06/2020 AOC:82997147 FACTURACIO RESULTAT SEROLOGIC SARS-COV-2 
18/05/202
0 

  F/2020/948 B58826819 GRAFICSER 

 

A 595 760,36 

03/06/2020 
AOC:83018059 RELLOTGE ESTACIONAMENT 5,5x12 / DE PVC DE 
0,4DEC AMB / IMPRESSIÓ A 1 TINTA COLOR / PROCESS BLUE C / 
FOTOLIT 

30/05/202
0 

  F/2020/949 B17694530 
COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA 
SL 

A 6530 115,01 

03/06/2020 
AOC:83019570 ROTLLE ELECTRA 56,5X44m PACK10 / GR-745 RODET 
IR40T NEGRE/VERME / NOTES 75X75 APLI GROC PACK 12 / DOSSIER U 

31/05/202
0 

  F/2020/950 G66244054 ASSOCIACIÓ METEOVILATORTA 2020 4 482,25 

03/06/2020 AOC:83022641 suport placa solar / NL121 ethernet / placa solar / router 3G 
03/06/202
0 

  F/2020/951 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 201036 119,90 

04/06/2020 AOC:83043457 lloguer contenidor 20m3 / adaptació contenidor 
30/05/202
0 

  F/2020/952 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200406 198,44 

04/06/2020 
AOC:83049112 Ref.:C/DE LA DAMUNT / N.Albara:201444  Data: 11-05-20 / 
H.Retro JCB Pala / H.Camió Mercedes 

31/05/202
0 

  F/2020/953 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200407 1.615,35 

04/06/2020 
AOC:83049118 Ref.:C/SANT PONS / N.Albara:201449  Data: 12-05-20 / 
M3.Formigó  HM20 

31/05/202
0 

  F/2020/954 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200408 486,12 

04/06/2020 
AOC:83049113 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:201542  Data: 22-05-20 / 
TN.Saulo crivat / TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

31/05/202
0 

  F/2020/955 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200411 4.150,72 

04/06/2020 
AOC:83049114 N.Albara:201447  Data: 11-05-20 / AVDA.ST.LLORENÇ I 
AVDA.EL ROSER / H.Retro JCB Pala / H.Camió Mercedes / T 

31/05/202
0 

  F/2020/956 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200410 430,76 

04/06/2020 
AOC:83049116 Ref.:BRIGADA / N.Albara:201332  Data: 04-05-20 / 
M3.Formigó HM-20 

31/05/202
0 

  F/2020/957 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200409 7.904,02 

04/06/2020 
AOC:83049119 Ref.:PEGATS ASFALT / N.Albara:201497  Data: 20-05-20 / 
H.Retro JCB Pala / H.Camió Mercedes / H.Camió Merced 

31/05/202
0 

  F/2020/959 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200438 4.262,66 



 
 

 
 

05/06/2020 
AOC:83095271 Ref.:C/ NURIA / N.Albara:201185  Data: 23-04-20 / H.Camió 
Iveco / H.Robot Giratoria JCB Pala / H.Robot Gira 

31/05/202
0 

  F/2020/962 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0001385 450,83 

05/06/2020 
AOC:83095528 HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 24 KG / GARRAFA 
25/20 LTS B/S / ACID CLORHIDRIC 32 %  23 KGS / GARRAFA 25/20 L 

31/05/202
0 

  F/2020/964 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

2020010000369
8 

468,21 

05/06/2020 
AOC:83152024 KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) / KERAKOLL BIO FLEX 
BLANC S/C 25KG / RECANVI 3 FREGALLS FORTS 25 CM RUBI / GRES 

31/05/202
0 

  F/2020/965 B64156193 AMBLÀS 2006, SL 50Emit- 9 
10.874,5

1 

05/06/2020 
AOC:83168216 FACTURA OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARC DE LES 
7 FONTS - MUR ESCOLLERA  / Formació mur escollera  / Subministr 

30/05/202
0 

  F/2020/967 B65258188 
GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 
1852, SL 

2029846 89,15 

05/06/2020 
AOC:83142396 ESCARIFICADORA PUBERT N-002 ( . ) / Suplemento 
cobertura / Suministro Consumible / Retorno Consumible 

31/05/202
0 

  F/2020/968 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2000633 397,36 

06/06/2020 AOC:83187965 Hores ( Asistència tècnica informàtica maig ) 
31/05/202
0 

  F/2020/969 339XXXXXG JOSEP RODRIGUEZ MORERA 68 149,97 

09/06/2020 AOC:83234276 Mampara de sobretaula de policarbonat de 900x600mm. 
31/05/202
0 

  F/2020/970 A58281262 M. BOADA SA 

 

83576 377,52 

09/06/2020 
AOC:83258938 DETECTOR DAITEM 171-21X / MÀ D'OBRA ENGINYER 
INFORMÀTIC / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( 
An 

31/05/202
0 

  F/2020/971 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 201860 37,87 

09/06/2020 
AOC:83276004 TX COLOR CARIS     375ml    -OFERTA- / TX 539/AZUL 
LUMINOSO 750cc / TACOS ESPONJA ABRASIVA M/ / PENTRILO RE 

31/05/202
0 

  F/2020/972 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0090052 12,10 

09/06/2020 
AOC:83280293 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant 
Julià de Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone - 

01/06/202
0 

  F/2020/974 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 20042097 15,46 

09/06/2020 
AOC:83295045 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 284079 ; Actual BN= 285364 Ubicación: PÇA. M 

08/06/202
0 

  F/2020/975 A59202846 TRIPOSONA S.A. 

 

fv 2006-0087 529,98 

09/06/2020 AOC:83297881 SAC.SAL PISICNA I SPA 25 KG 
04/06/202
0 

  F/2020/976 B08839094 QPRINT OSONA S.L. 

 

333,60 

10/06/2020 
AOC:83322833 000000000070       Mampara gran ( Prop. 1    000000 ) / 
000000000095       Mampara  120*90 ( Prop. 1    000 

09/06/202
0 

  F/2020/978 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044295690 975,34 

11/06/2020 
AOC:83365451 DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L  / PILA-ALCALINA-E-
BLOCK-6LR61-9V  / FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE  / PILA-ALCALINA-
AA- 

08/06/202
0 

  F/2020/979 B63609374 ENGIAUX S.L. 

 

2020_EN 
000011 

2.359,50 

11/06/2020 
AOC:83082119 Projecte ( REDACCIÓ PROJECTE PER UNA INST. 
FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM LLAR D'INFANTS PATULEIA    ES93 
2100 042 

04/06/202
0 

  F/2020/981 339XXXXXH ALDA RABIONET SERRALLONGA 12. 20 544,50 

11/06/2020 AOC:83265821 FIRA DEL TUPÍ 
09/06/202
0 

  F/2020/982 B67277822 L'ESCURA-XEMENEIES MILÀ S.L. M 20129 350,90 

11/06/2020 AOC:83061901 NETEJA XEMENEIA I CALDERA BIOMASSA AL PAVELLÓ 
28/05/202
0 

  F/2020/983 339XXXXXE GERARD ALONSO GARCIA 1-000237 1.471,36 

11/06/2020 
AOC:83319129 LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ AMB 
MEMÒRIA TÈCNICA SIMPLIFICADA SEGONS LA INSTRUCCIÓ DE LA 
SALA POL 

05/06/202
0 

  F/2020/984 A08864134 PROMOCIONES VETERIANARIS S.A. 20 203387 2.250,00 

11/06/2020 
AOC:83331160 Mascarilla FFP2 (KN95) (10 unitats) / Mascarilla FFP2 
(KN95) (10 unitats) S/C / Guants de Latex 100 U. T-M 

08/06/202
0 

  F/2020/985 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 33-C/2020 74,16 

11/06/2020 AOC:83377765 0007 CHD- S/PLOMO 95 
10/06/202
0 

  F/2020/986 339XXXXXR PERE MORERA MIR 1475 50,22 

05/06/2020 OXIDAR PECES METÀL.LIQUES PER MONUMENT A LA SARDANA 03/06/202

  



 
 

 
 

0 

F/2020/987 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2004002246 3,81 

04/06/2020 GW20510 PLUS.1PNA-10A 250V GENÈRIC 
30/05/202
0 

  F/2020/988 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 3,84 

05/06/2020 SUBMINISTRAMENT GAS PLAÇA MAJOR, 7 
31/05/202
0 

  F/2020/989 339XXXXXN NÚRIA NOFRARIAS ESPADAMALA 02 2.352,94 

05/06/2020 COL.LABORACIÓ EN FORMACIÓ FIRA DEL TUPÍ 2020 
05/06/202
0 

  F/2020/990 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044304597 89,66 

12/06/2020 AOC:83419072 ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T44 
09/06/202
0 

  F/2020/100
2 

77475169Z PERE LLACH BARRIS A 2020081 2.113,01 

13/06/2020 
AOC:83469543 Instal·lació tècnic i ajudant / Projector Epson EB-530 / Suport 
sostre projector telescòpic / Extensor coma 

05/06/202
0 

   
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 37-20 
 
Expedient núm.: 37/20 
Objecte: repàs de teulada de la capella del costat esquerre de l'església de Vilalleons  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Parròquia 
de Sant Julià de Vilatorta i que consisteix en repàs de teulada de la capella del costat 
esquerre de l'església de Vilalleons.  
 
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 Parròquia de 
Sant Julià de Vilatorta per a l’execució de les obres consistents en repàs de teulada de 
la capella del costat esquerre de l'església de Vilalleons, situades a carrer Major, 12, 
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 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: 
 

- Per tractar-se d’un bé inclòs en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl 
urbà; fitxa num 39, es donarà compliment a la normativa específica per 
elements catalogats; Títol VII Patrimoni de la normativa del POUM. 
 
Article 224: Nivell B: Béns culturals d’interès local (BCIL). 
 
Catàleg de Béns, fitxa 5. Proposta d’intervenció: es mantindrà la volumetria 
original basada en els corresponent estudi històric, se’n pot refer l’interior 
rehabilitant i conservant sostres i pintures. 
 
Per tractar-se d’obres de “repàs de la teulada”, s’inclouen en les obres de 
manteniment i/o consolidació definides en l’article 218 de la normativa del 
POUM.  
L’article 219. Condicions de les llicències pe a obres de reparacions menors o 
de conservació i manteniment. 
A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances 
d’aplicació que corresponguin, per a l’obtenció de llicència d’obres en aquelles 
obres de reparacions menors o de conservació i manteniment que afectin 
l’edifici o bé catalogat, s’adjuntaran els següents documents addicionals:  

a) Fotografia actual de la façana o bé catalogat. 



 
 

 
 

b) Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin 
entendre perfectament la solució constructiva amb cotes, indicació 
dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el conjunt de la 
façana. 

- 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. 

- 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 
1.000,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 1.385,10 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Superfície d’intervenció: 30,00 m2 
30,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 0,30(Cu)= 1.385,10 € 

Segons l’article 6è punt 1.a) de l’esmentada ordenança, les construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques 
o de forment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en aquest impost.  
Per està inclosa en el Catàleg de béns a protegir, i justificar-se la seva protecció per raons 
arquitectòniques, històriques i socials, tindrà una bonificació del 50%. 

 
o Base imposable :  1.385,10 € 
o Quota:  1.385,10 € x 3,00 % =  41,55 € 
o Bonificació del 50%: 20,78 € 

 
 
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 1.385,10 €) =  31,38 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  20,78 € + (Taxa)  31,38 €   = 52,16 Euros     

 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 46-20 
 
Expedient núm.:  46/20 
Emplaçament:  carrer Lluís Companys, 23-25 
Promotor:  E-Distribucion Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per nou subministrament  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribucion Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de línia subterrània de BT 
per nou subministrament.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a E-Distribucion 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de línia 
subterrània de BT per nou subministrament, situades a carrer Lluís Companys, 23-25, 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 27 d’abril de 2020, 
amb ID registre E2020001373 per la qual el sol·licitant aporta nova 
documentació a l’expedient. 

- 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 (gas, 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 353,29 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:   353,29 €. 
o Quota:  353,29 € x 3,00 % = 10,60 € 

 
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  353,29 €.) =  30,35 € 
 

TOTAL: (Impost)  10,60 € + (Taxa)  30,35 € = 40,95 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 48-20 
 
Expedient núm.:  48/20 
Objecte: canvi de rajoles en el coronament de la piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canvi de rajoles en el coronament de la 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 canvi de rajoles en el coronament de la 
piscina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 21,11 Ton. 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. 
 

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 
1.300,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 1.300,00 € 
o Quota:   1.300,00 € x 3,00 % =  39,00 € 

 
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 1.300,00 € ) =  31,30 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  39,00 € + (Taxa)  31,30 € = 70,30 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 34-20 
 
Expedient núm.:  34/20  
Objecte: cons. edifici plurifamiliar entre mitgeres (fase estructura 30%)  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en cons. edifici plurifamiliar entre mitgeres (fase estructura 
30%).  
 
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 cons. edifici plurifamiliar entre mitgeres (fase 
estructura 30%). 
 
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 5 de juny de 2020, 
amb ID Registre E2020001886 per la qual es modifica el projecte bàsic a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- Abans de començar les obres cal presentar projecte executiu visat, el projecte 
d’infraestructures comunes tècniques de telecomunicacions, així com l’estudi 
bàsic de seguretat i salut, full d’assumeix de la direcció i direcció d’execució de 
les obres per part dels tècnics competents que corresponguin i full de 
justificació del control de qualitat. 

- 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, el CERTIFICAT 
D’ACCEPTACIÓ DE RESIDUS 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. 

- 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  

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta de 
colors admesa per la normativa del POUM; annex III. 

- S’ha de donar compliment a l’article 102, zona E Illes de pati interior, pati d’illa: 
s’hauran de complir les servituds de vistes als predis veïns que fixi el dret civil 
català. En cap cas es permetran parets de separació de material opac d’una 
alçada superior a 1,80m. Cal donar compliment a aquest punt i justificar-ho. En 
aquest sentit, també s’ha de tenir en compte l’escala exterior de planta primera 
a planta baixa. 

- Abans de la finalització de les obres, cal aportar el projecte d’infraestructures 
comunes tècniques de telecomunicacions.  

- 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. 

- 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: 12,50 ml x 1,00 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 
397.075,00 € que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 551.488,34 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge : 282,85 m2 
Superfície construïda habitatge : 565,84 m2 

848,69 m2 
282,85 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,00(Cu)= 145.102,05 € 
565,84 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,40(Cu)= 406.386,29 € 

551.488,34 € 
S’aplicarà el 30% corresponent a la fase d’estructura, que puja a 165.446,50 €. 

 
o Base imposable :   165.446,50 €  
o Quota:   165.446,50 € x  3,00 % =  4.963,39 € 

 
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  165.446,50 € ) =  195,45 € 

 

TOTAL: (Impost)  4.963,39 € + (Taxa) 195,45 € = 5.158,84 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 54-20 
 
Expedient núm.:  54/20 
Objecte: nova instal•lació de plaques fotovoltaiques  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en nova instal•lació de plaques fotovoltaiques.  

 
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 nova instal•lació de plaques fotovoltaiques. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 



 
 

 
 

Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 
1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 

ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 1 de juny de 2020, 
amb ID Registre E2020001755 per la qual es modifica el projecte bàsic a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes planes 
s’exigeix com a mínim que una de les cares del perímetre de les plaques 
coincideixi amb la del forjat pla de la coberta on es recolza, sense necessitat 
que la orientació dels captadors coincideixi amb la de la coberta. No es 
permetrà que cap element de la instal·lació sobrepassi l’alçada de 2m respecte 
el pla de l’acabat de la coberta plana sobre la que es recolza la instal·lació ni la 
projecció de la planta. 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
8.002,87 € i es considera adequat. 

L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 5,00 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable :  8.002,87 €. 
o Quota:  8.002,87 € x 3,00 % = 240,09 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 60,01 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  8.002,87 €) = 38,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  60,01 € + (Taxa)  38,00 €  = 98,01 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO ATORGADA PER L'AGENCIA CATALANA 
DE L'AIGUA PER A LA REALITZACIO D'INVERSIONS PER A L'EXECUCIÓ 
D'ACTUACIONS D'ABASTAMENT EN ALTA 
 
 Vista la resolució TES/604/2019, de 8 de març, pel qual s’aproven les bases d’una 
línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta. 
 
Vista la resolució TES/2455/2019, de 19 de setembre, pel qual es va fer pública la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va presentar sol·licitud a la 
convocatòria per a dur a terme l’execució de la substitució de la canonada d’impulsió al 
dipòsit de Puig l’Agulla, actuació pressupostada en 92.674 €. 
 
Vista la proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 
d’actuacions d’abastament en alta per la qual s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta un ajut de 46.337,09 € (50%) per a dur a terme l’execució de la 
substitució de la canonada d’impulsió al dipòsit de Puig l’Agulla. 
 
Atès que és necessària l’acceptació expressa de l’acceptació de la concessió de la 
subvenció i que es disposa de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la resolució provisional al tauler electrònic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i que l’acceptació s’haurà de notificar de manera telemàtica a 
través de l’EACAT; ja que en el cas de no presentar-se dins del termini s’entendrà 
desistit de la sol·licitud. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per un import de 46.337,09 € per a dur a terme l’execució de la 
substitució de la canonada d’impulsió al dipòsit de Puig l’Agulla. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua a través de l’EACAT, 
als efectes oportuns.   



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- RESOLUCIÓ IMPOSICIÓ PENALITAT EN EL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT VEHICLE ÀREA DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2019 pel qual es va 
resoldre el contracte de subministrament d’un vehicle per a l’àrea de manteniment de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pel desistiment de l’anterior empresa 
adjudicatària, Eupraxia Car SL, i adjudicant el contracte a l’empresa Zona Franca Alari 
Sepauto S.A. per un preu de 28.400 euros i 5.964 en concepte d’IVA, concedint un 
termini d’entrega de 30 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació. 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de 10 de febrer de 2020 pel qual es va imposar i exigir 
a Zona Franca Alari Sepauto S.A. una penalitat per un import de 442 euros per 
l’incompliment del termini d’entrega del vehicle, per una demora de 65 dies, en el 
contracte adjudicat de subministrament d’un vehicle per a l’àrea dels serveis de 
manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta atorgant-li un termini de quinze 
dies per a presentar al·legacions; acord que es va notificar a l’empresa contractista a 
data 24 de febrer de 2020. 
 
Atès que degut a la situació de l’estat d’alarma per emergència sanitària causada pel 
COVID-19 i d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVD-
19 es van suspendre els terminis administratius. 

 
Atès que finalitzada la suspensió dels terminis i transcorregut el termini concedit a 
Zona Franca Alari Sepauto S.A., aquesta no ha presentat al·legacions. 
 
Vist que en data 13 de gener de 2020 la Junta de Govern va aprovar imposar i exigir a 
Eupraxia Car S.L. una indemnització per un import de 539,06 euros corresponents als 
danys i perjudicis causats per l’incompliment en l’entrega del vehicle en el contracte 
adjudicat i resolt pel subministrament d’un vehicle per a l’àrea de serveis de 
manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; acord notificat a data 17 de 
gener de 2020. 
 
Atès que transcorregut el termini indicat en l’acord de 13 de gener de 2020, Eupraxia 
Car S.L. no ha fet efectiu el pagament de la indemnització imposada ni ha interposat 
recurs. 
 
Vist l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària la qual 
determina els terminis de pagament de deutes tributaris resultants de liquidacions 
practicades per l’Administració en període voluntari. 
 
Tenint en compte que correspon a l’òrgan de contractació imposar la indemnització per 
danys i perjudicis i que aquest és la Junta de Govern Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Aprovar definitivament la penalitat imposada a Zona Franca Alari Sepauto 
S.A. per un import de 442 € per la demora en l’entrega del vehicle i que es farà 
efectiva mitjançant descompte en el preu del contracte de subministrament d’un 
vehicle per a l’àrea de manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Iniciar la via de constrenyiment contra Eupraxia Car S.L. per fer efectiva la 
indemnització imposada per l’incompliment en l’entrega del vehicle en el contracte 
adjudicat i resolt pel subministrament d’un vehicle  per un import 539,06 €. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.  
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat.  
 
 
 
10.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
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, 


