
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000010  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 18 de maig de 2020 
Horari: De les 16:35 hores a les 18:10 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.- ADJUDICACIO DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE DOS HABITATGES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
3.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
4.- LLICENCIA OBRES 27-20 
5.- LLICENCIA OBRES 28-20 
6.- LLICENCIA OBRES 30-20 
7.- LLICENCIA OBRES 31-20 
8.- LLICENCIA OBRES 32-20 
9.- ACCEPTACIO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA PEL BENESTAR 
SOCIAL 2020 
10.- RESOLUCIO DE LES AUTORITZACIONS PER L'OCUPACIO DE L'ESPAI PUBLIC 
DE TERRASSES DE BARS, RESTAURANTS I HOTELS 
11.- ACCEPTACIO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PEL SOSTENIMENT DEL 
SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER ALS CURSOS ESCOLARS 2017-
2018 I 2018-2019 
12.- SOL·LICITUD PER A OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA PER ACTIVITAT 
COMERCIAL 
13.- ADHESIO AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES FORA HORARI ESCOLAR 
CONSORCI SERVEIS SOCIALS OSONA 
14.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Primerament l’alcalde dona la benvinguda a les persones que segueixen la sessió de 
la Junta de Govern Local per internet, i es disculpa pel retard en l’inici de la sessió 
prevista per les 4 de la tarda i que per problemes informàtics no ha pogut començar 
fins mitja hora més tard. 
 



 
 

 
 

Explica que la sessió és pública en el primer punt de l’ordre del dia que és una matèria 
de competència del Ple delegada a la Junta de Govern tot d’acord amb la sentència 
del TC de 26 de setembre de 2013 recaiguda en el recurs d’inconstitucionalitat 
1741/2014 que exigeix la publicitat de les sessions de les Juntes de Govern on es 
tractin assumptes de la competència del Ple que li han estat delegats. 
 
1.0.- ADJUDICACIO DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE DOS 
HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
L’alcalde justifica la demora en l’adjudicació dels contractes en les limitacions de 
moviment a conseqüència de l’estat d’alarma que fins a la fase 1, que avui ha entrat en 
vigor, impedien trasllats de domicilis. Tot seguit fa una lectura de la proposta d’acord: 
 
“Vist l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 
data 25 de novembre de 2019 aprovant la licitació, mitjançant concurs, per a 
l’arrendament de dos habitatges de titularitat municipal, la Casa de la mestra de 
Vilalleons i el pis del carrer Puig l’Agulla número 2, 1-2, de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’acord de ratificació de data 5 de març en sessió pública en la qual es 
convalidaven tots els acords presos en aquest procediment i es resolia desestimar el 
recurs de reposició presentat per una de les persones interessades. 
 
Atès que a la licitació es van presentar un total de 16 propostes per l’immoble de la 
casa de la mestra i 13 per l’immoble del carrer de Puig-l’Agulla núm. 2, 1r 2a. 
 
Vista l’acta de la Mesa d’obertura del sobre A de documentació administrativa de les 
propostes presentades en el procés de licitació i que es van satisfer els requeriments 
efectuats per esmenar els defectes detectats en l’obertura dels sobres A. 
 
Vista l’acta de la Mesa d’obertura del sobre B de documentació econòmica de les 
propostes presentades en el procés de licitació la qual conté les següents valoracions 
d’acord amb els criteris d’adjudicació exposats en la clàusula 11 del plec de clàusules 
administratives particulars del contracte i que efectuades les valoracions i càlculs ha 
efectuat proposta d’adjudicació amb les següents puntuacions finals: 
 
Casa de la Mestra 
 

 
MÁXIMA 

OCUPACIÓ 
UNITAT DE 

CONVIV. 
PRIORITZACIÓ TERRITORIAL 

CRITERI 
ECONOM 

TOTAL 

NUM. REGISTRE 
 

 RESID. ACT. 
VINCLES 

FAM. 
VINCLES 

PROF. 
 

 

E2019004700 2 0 0 0 si 4 si 3 si 3 450 5 15 

E2019004808 2 0 0 0 si 4 si 3 no 0 450 5 12 

E2019004810 2 0 0 0 si 4 si 3 no 0 450 5 12 

E2019004856 2 0 0 0 Si 4 si 3 no 0 450 5 12 

E2019004863 4 3 2 5 Si 4 no 0 no 0 450 5 17 

E2019004864 4 3 2 5 Si 4 no 0 no 0 410 3 15 

E2019004867 4 3 2 5 Si 4 no 0 no 0 410 3 15 

E2020000006 DESISTIDA 

E2020000018 2 0 0 0 No 0 no 0 no 0 390 2 2 



 
 

 
 

E2020000051 2 0 0 0 No 0 si 3 no 0 450 5 8 

E2020000052 DESISTIDA 

E2020000061 3 2 1 2 Si 4 si 3 no 0 410 3 14 

E2020000093 2 0 0 0 No 0 no 0 no 0 450 5 5 

E2020000100 3 2 2 5 Si 4 si 3 no 0 370 1 15 

E2020000322 2 0 0 0 Si 4 si 0 no 0 390 2 6 

E2020000499 2 0 0 0 No 0 si 3 no 0 450 5 8 

 
Vist que la proposta amb millor puntuació és la proposta amb número de registre 
E2019004863 amb una puntuació total de 17 punts la Mesa de contractació va 
efectuar proposta d’adjudicació al seu favor. 
 
Pis carrer Puig-l’Agulla 2, 1-2: 
 

 
MÁXIMA 

OCUPACIÓ 
UNITAT DE 

CONVIV 
PRIORITZACIÓ TERRITORIAL 

CRITERI 
ECONÒM 

TOTAL 

NUM. REGISTRE 
 

 RESID. ACT. 
VINCLES 

FAM. 
VINCLES 

PROF. 
 

 

E2019004696 DESISTIDA 

E2019004777 2 0 1 2 No 0 no 0 si 3 500 5 10 

E2019004836 5 5 3 10 Si 4 no 0 si 3 500 5 27 

E2019004855 2 0 0 0 Si 4 si 3 no 0 500 5 12 

E2019004865 4 4 2 5 Si 4 no 0 no 0 440 2 15 

E2019004866 4 4 2 5 Si 4 no 0 no 0 440 2 15 

E2020000007 DESISTIDA 

E2020000046 3 3 2 5 Si 4 si 3 no 0 420 1 16 

E2020000053 DESISTIDA 

E2020000060 3 3 2 5 Si 4 si 3 no 0 440 2 17 

E2020000079 3 3 2 5 No 0 si 3 no 0 460 3 14 

E2020000099 3 3 2 5 Si 4 si 3 no 0 400 0 15 

E2020000528 2 0 2 0 Si 4 no 0 no 0 420 1 5 

 
Vist que la proposta amb millor puntuació és la proposta amb número de registre 
E2019004836 amb una puntuació total de 27 punts la Mesa de contractació va 
efectuar proposta d’adjudicació al seu favor. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 12 els plecs de clàusules administratives particulars 
del contracte l’adjudicació dels contractes s’efectuarà per part de la Junta de Govern 
Local un cop vista la proposta de la Mesa. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’arrendament de l’habitatge de titularitat municipal 
“Casa de la Mestra” de Vilalleons a Jordi Argemí Vila, el qual haurà de presentar tota 
la documentació requerida per a la formalització del contracte en un  termini màxim de 
10 dies hàbils des de la recepció de la notificació d’adjudicació. 
 



 
 

 
 

Segon.- Adjudicar el contracte d’arrendament de l’habitatge de titularitat municipal pis 
del carrer Puig-l’Agulla 2, 1-2 de Sant Julià de Vilatorta a Naoual El Bouchtaoui la qual 
haurà de presentar tota la documentació requerida per a la formalització del contracte 
en un  termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació 
d’adjudicació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades en el procediment, als 
efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
Acabat aquest punt i essent les 16:45 continua la sessió sense ser pública. 
 
2.0.- 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 4 de maig de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
3.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 10/2020 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. Any 

 Data 
registre 

Text 
explicatiu 

 

Data doc. 

 

Euros 

F/2020/710 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2020//200779 

 

82,96 

04/05/2020 
AOC:81461123 SEA600X300N1P - Senyal d'alumini, rectangular 600x300 mm., reflectant nivell-1 
E.G. color natural (plata) ( 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/713 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 23669 

 

6,28 

04/05/2020 AOC:81499655 Alquiler Cooler 

 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/714 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 60E0RR001008 

 

330,09 

04/05/2020 
AOC:81512829 Detalle de conceptos( 1 Abr. 20 - 30 Abr. 20 ) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio 
LOT3 Abril 2020 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/715 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 200884 

 

119,90 

05/05/2020 AOC:81532642 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/716 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000133 

 

1.802,56 

05/05/2020 
AOC:81561462 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i producció 
d'aigua calenta sanitària 

PAVELLO 

 F/2020/717 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL FE- 2004000380 

 

1,86 



 
 

 
 

05/05/2020 AOC:81542032 MATERIAL VARI SICOSA, per l'escola ESCOLA 

 F/2020/718 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL FE- 2004000740 

 

10,42 

05/05/2020 AOC:81542142 MATERIAL VARI SICOSA, per l'escola Bellpuig ESCOLA 

 F/2020/719 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 216 

 

65,32 

05/05/2020 
AOC:81562523 REF: CAL ANGLADA-HORES TREBALL OEPRARI-dijous 23 Abril- averia 
calefaccio / TAP REDUIT RADIADOR ALUMINI DRE 

TURISME 

 F/2020/721 B64171895 PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SL F-51149 

 

30,00 

05/05/2020 AOC:81565892 PRESCRIPCIO MEDICA SARS-COV-2 (IgM + Ig G) DESPESES. GENERALS 

F/2020/722 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000359 

 

78,34 

05/05/2020 AOC:81566851 0007 CHD- S/PLOMO95 SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/723 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0073599 

 

12,10 

05/05/2020 
AOC:81565745 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / ¿ 
Internet 8Mb Goufone - 

VILALLEONS 

 F/2020/724 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5110009895 

 

101,64 

05/05/2020 AOC:81567820 Oficial 1x2 - Anuncis oficials - Acord de ple DESPESES. GENERALS 

F/2020/725 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5185352422 

 

280,00 

05/05/2020 AOC:81566351 Subscripcions paper - Laborables Anual. Període: 25/04/2020 - 24/04/2021 DESPESES. GENERALS 

F/2020/727 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200285 

 

763,17 

05/05/2020 
AOC:81569869 Ref.:C/SANT PONÇ / N.Albara:201278  Data: 30-04-20 / H.Retro JCB Pala / 
H.Camió Mercedes / TN.Runa mixta / 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/728 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2000502 

 

599,19 

06/05/2020 AOC:81626776 Hores ( Asistència tècnica informàtica abril ) DESPESES. GENERALS 

F/2020/729 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE S 2020/S/579 

 

218,19 

06/05/2020 
AOC:81620634 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 S/N:CNC1M4G042   
N.Albarà: 2020/S/4392  MANTENIMENT NEGRE 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/730 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-034990 

 

340,40 

06/05/2020 AOC:81639445 Servei Teleassistencia Abril 2020 ( Servei Teleassistencia Abril 2020 ) 
BENESTAR SOCIAL. 
SANIAT I ENSENYAMENT 

F/2020/731 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 522330211 

 

105,27 

06/05/2020 AOC:81646992 Huawei MIFI E5576 covid-19 ESCOLA 

 F/2020/733 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 179 

 

835,74 

07/05/2020 
AOC:81698037 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida  ( residu vegetal corresponent als dies 6 i 
7 d'abril. ) 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/734 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 202022 

 

242,00 

07/05/2020 
AOC:81695630 Digitalització arxiu fotografies i vídeos, entrega pendrives / Retransmissió Tertúlia 
amb poetes vilatortin 

CULTURA I FESTES 

F/2020/735 B17045618 CHAPER S.L. 12615 

 

330,94 

07/05/2020 
AOC:81697775 Suport tipus banderola d'acer galvanitzat de Ø60X3000mm amb placa de carrer 
de 400x300mm d'acer galvanitzad 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/740 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU 522330876 

 

35,09 

08/05/2020 AOC:81741652 Huawei MIFI E5576 covid-19 ESCOLA 

 F/2020/741 B60528411 REGISTRE GRÀFIC SL 2 

 

517,88 

08/05/2020 AOC:81747747 Desplaçaments / Serveis tècnics DESPESES. GENERALS 

F/2020/742 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 20034953 

 

15,46 

08/05/2020 
AOC:81775091 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 
282794 ; Actual BN= 284079 Ubicación: PÇA. M 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/743 B60333150 CORRETJA S.L. 20200100002905 

 

132,64 

08/05/2020 AOC:81768599 REV 15X15 BLANC BRILLANT / KERAKOLL GEOLITE 10 S/C 25 KGS PISCINA 

 F/2020/746 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2020//200828 

 

775,55 

11/05/2020 
AOC:81934493 FITH77SLIMVER - Fitó de polietilè flexible, model H-77 (770x80 mm.) reflectant 
nivell-2 H.I. Base amb ancor 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/747 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 224 

 

29,04 

11/05/2020 
AOC:81931561 REF: OFICINA AJUNTAMENT- HORES TREBALL OPERARI- muntatge de llums 
- dimarts 5 Maig 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/749 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 20006927 

 

1.214,25 

12/05/2020 AOC:81976976 Gasoil Automoció 

 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/750 A58281262 M. BOADA SA 83441 

 

113,74 



 
 

 
 

12/05/2020 
AOC:81962569 MÀ D'OBRA TÈCNIC EN SISTEMES / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / 
DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIPAL - Comprovar 

PAVELLO 

 F/2020/751 B08839094 QPRINT OSONA S.L. 

 

511,83 

12/05/2020 AOC:81960942 000000000070       Mampares protectores grans ( Prop. 1    000000 ) / 000000000095       Lineas de Terra ( 

F/2020/753 G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA A/1104 

 

7.517,92 

12/05/2020 AOC:81990464 1r pagament Servei Escola de Música curs 19/20 DESPESES. GENERALS 

F/2020/754 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-20-021 

 

4.235,00 

12/05/2020 
AOC:81990458 Factura corresponent al "CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN EL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I 

F/2020/757 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 2020/055 

 

865,00 

13/05/2020 
AOC:82067697 Quota primer semestre anualitat 2018 conveni Pla d'Assistència i Suport (PAS) - 
Protecció Civil / Quota pri 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/758 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044176079 

 

337,01 

15/05/2020 
AOC:82195145 GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T9  / CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M  
/ ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T43 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/760 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 225 

 

295,24 

15/05/2020 AOC:82203510 REF: LINEA SOTARRADA BOMBES SET FONTS- TUB CANALITZACIO Ø90 VERMELL / FEINA INSTAL.LACIO 

F/2020/761 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 227 

 

3.476,63 

15/05/2020 
AOC:82205266 REF: IL.LUMINACIO ESCORXADOR-ILUINACIO LED INCLOSA- LEGRAND LLUMS EMERGENCIA 100 
LUMENS / TASSA RECICLATGE 

F/2020/812 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2020Y010158 

 

477,90 

15/05/2020 
AOC:82215855 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / Connexió Professional Ajuntament 
/ 1/5/2020 - 31/5/2020) / Quot 

DESPESES. GENERALS 

F/2020/813 B66269689 REPARACIONS VIC SL 20A0294 

 

33,41 

15/05/2020 AOC:82200829 TUB 

 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/814 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044183128 

 

25,75 

18/05/2020 AOC:82273359 GAFAS PROTECCION ELECTRA TRANSPARENT SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/815 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044183127 

 

245,09 

18/05/2020 
AOC:82273372 GAFAS-PROTECCION-SPICA-TRANSPARENTES  / GAFA-PANORAMICA-
ANDROMEDA  / MASCARILLA-FM3000-V-NR-FFP2D-CARBON 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/816 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO N000236/2020 

 

881,55 

12/05/2020 GEL HIDROALCOHOLIC I MASCARETES DESPESES. GENERALS 

F/2020/817 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO N000240/2020 

 

755,65 

12/05/2020 GEL HIDROALCOHOLIC I MASCARETES DESPESES. GENERALS 

F/2020/818 33954566B ALFRED VERDAGUER LORENZO N000235/2020 

 

471,60 

12/05/2020 GEL HIDROALCOHOLILC, PANTALLES PROTECTORES I MASCARETES DESPESES. GENERALS 

F/2020/819 770XXXXXM ANTONI MARTIN EXPOSITO A-242106 
2020 / 4 / 
SARDA / 1 / 1 

1.319,02 

11/05/2020 PEDRES MONUMENT SARDANISTA CULTURA I FESTES 

F/2020/821 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 231 

 

2.767,00 

18/05/2020 
AOC:82278132 REF: QUADRE FESTES -LINEA SOTARRADA QUADRE FESTES SET FONTS- ARMARI INNOX 40X30X30 
APROX EDON / MERLIN GERI 

F/2020/825 B08839094 QPRINT OSONA S.L. 

 

142,78 

19/05/2020 AOC:82274203 000000000070       Mampara   1175 x 1000 mm ( Prop. 1    000000 ) 

F/2020/832 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO N000237/2020 

 

1.175,40 

12/05/2020 GEL HIDROALCOHOLIC I MASCARETES DESPESES. GENERALS 

 
  



 
 

 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 27-20 
 
Expedient núm.:  27/20 
Objecte: substituir peces malmeses del voladís de la coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en substituir peces malmeses del voladís de la coberta.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en substituir peces malmeses del voladís de la 
coberta. 
 
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. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
1.010,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  1.010,00 € 
o Quota:  1.010,00 € x  3,00 % =  30,30 € 

 
 
 
 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de B  1.010,00 €) =  31,01 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 7,00 m2 x 1 dia =  
7,33 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
 

TOTAL: (Impost)  30,30 € + (Taxa)  31,01 € + (Taxa ocupació) 7,33 €   = 68,64 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 28-20 
 
Expedient núm.:  28/20 
Objecte: repàs de barbacana existent. Recol•locar rajoles i teules 12 m2.  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en repàs de barbacana existent. Recol•locar rajoles i 
teules 12 m2..  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en repàs de barbacana existent. Recol•locar 
rajoles i teules 12 m2. 
 
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 protegits; fitxa num 5, es 
donarà compliment a la normativa específica per elements catalogats; Títol VII 
Patrimoni de la normativa del POUM. 
 
Article 225: Nivell C: Béns i conjunts protegits urbanísticament (BPU). 

 4. En els edificis catalogats com a BPU, podran autoritzar-se obres de 
conservació, millora i adequació de l’edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici, 
d’acord amb els objectius de la protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del catàleg.  
 5. Les obres autoritzades no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin a la fitxa 
corresponent del catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obre que 
modifiquin els objectes de protecció relacionats en les fitxes, sempre que 
es justifiqui adequadament i es disposi de l’informe favorable d’un tècnic 
de patrimoni . 



 
 

 
 

 6. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, 
tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, 
i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques 
originals. 

 Article 226: Nivell D: Obres i tipologia d’actuació 
Protecció tipològica: Es poden realitzar els següents tipus d’obra, 
actuació: De manteniment, consolidació i modernització sempre i quan es 
mantinguin els valors que justifiquen la protecció. 

 
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 tant, tot i tractar-se d’una obra de conservació i manteniment, en l’execució 
del “Repàs de barbacana existent. Recol·locar rajoles i teules” caldrà donar 
compliment a la normativa, i no alterar la imatge ni característiques 
constructives. 

 
- 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 
1100,00 € i es considera adequat. 
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 : 1.100,00 € 
o Quota:  1.100,00 € x  3,00 % =  33,00 € 



 
 

 
 

o Bonificació del 50%: 16,50 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.100,00 €) =  31,10 € 
 

TOTAL: (Impost)  16,50 € + (Taxa)  31,10 €   = 47,60 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 30-20 
 
Expedient núm.:  30/20 
Objecte: reparació terrat i coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparació terrat i coberta.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reparació terrat i coberta. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 
 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
2.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.500,00 € 
o Quota:   2.500,00 € x  3,00 % =  75,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.500,00 € =  32,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  75,00 € + (Taxa)  32,50 €  = 107,50 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 31-20 
 
Expedient núm.:  31/20 
Objecte: reforma de terrat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reforma de terrat.  
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma de terrat. 
 
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’objecte de la present llicència és “reforma de terrat”. S’entén que són obres 
de conservació i millora del terrat existent. En cas d’ampliació, reforma amb 
afectació estructural o qualsevol intervenció que no sigui de conservació o 
manteniment, caldrà aportar la documentació que correspongui. També es fa 
constar que caldrà donar compliment al codi civil en relació a les servituds de 
vistes als predis veïns. 

- Caldrà donar compliment a l’article 98 de la normativa del POUM pel que fa a 
materials i acabats de cobertes i terrats. 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
1.600,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.600,00 € 
o Quota:  1.600,00 € x  3,00 % =  48,00 € 

 
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  1.600,00 € ) =  31,60 € 

 

TOTAL: (Impost)  48,00 € + (Taxa)  31,60 €  = 79,60 Euros 

    
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 32-20 
 
Expedient núm.:  32/20 
Objecte: reparació i reforma de piscina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparació i reforma de 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 reparació i reforma de 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 4 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
8.770,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  8.770,00 €. 
o Quota:  8.770,00 € x  3,00 % =  263,10 € 

 
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  8.770,00 € ) =  38,77 € 
 

TOTAL: (Impost)  263,10 € + (Taxa)  38,77 €  = 301,87 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- ACCEPTACIO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA PEL 
BENESTAR SOCIAL 2020 
 
 Vist el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona sobre “Aprovar el 
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020”. 
 
Vist que l’esmentat dictamen atorga a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut 
per un import de 10.867,86 € en el marc del Programa complementari per a la garantia 
del benestar social 2020. 



 
 

 
 

 
Tenint en compte que els ens locals, per la seva proximitat, són les instàncies 
públiques que assumeixen la garantia dels serveis socials bàsics i l’atenció de les 
necessitats de les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb l’esforç 
pressupostari i organitzatiu que això comporta. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per un import 
de 10.867,86 € en el marc del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2020 de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Manifestar el compromís de dur a terme les actuacions que són objecte de 
suport dins del termini d’execució que finalitza el 31 de desembre de 2020. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona a través del PMT als 
efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- RESOLUCIO DE LES AUTORITZACIONS PER L'OCUPACIO DE L'ESPAI 
PUBLIC DE TERRASSES DE BARS, RESTAURANTS I HOTELS 
 
Atenent la flexibilització de les mesures decretades en l’estat d’alarma, i atès que la 
Fase 1 ha de permetre l’activitat de bar-restaurant a les terrasses, es fa necessari 
atendre les sol·licituds d’obertura que els titulars de les activitats entrin a l’Ajuntament 
condicionades a les limitacions imposades per la normativa. En aquest sentit s’ha 
preparat un model de sol·licitud que a mesura que entrin a l’Ajuntament seran 
gestionades per la regidoria de medi ambient amb l’assessorament de l’enginyer 
municipal, per finalment resoldre’s per decret de l’alcaldia, en el qual es tindran en 
compte les circumstàncies de provisionalitat i on s’hi assenyalaran les condicions que 
corresponguin. 
 
 
11.0.- ACCEPTACIO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PEL SOSTENIMENT 
DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER ALS CURSOS 
ESCOLARS 2017-2018 I 2018-2019 
 
Vistos els ajuts aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 14 de 
maig de 2020 en el marc del programa complementari de sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 
 
Vist l’anunci d’aprovació del programa complementari de sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 al BOPB de 18 
de maig de 2020. 
 
Atès que s’atorga a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut de 16.720,03 € per 
la línia 1 sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs 2017-2018, 
expedient 20/X/282468. 
 



 
 

 
 

Atès que per a optar a la línia 2 és necessari informar a la Diputació de Barcelona les 
dades relatives a l’alumnat durant el curs 2018-2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament per un 
import de 16.720,03€ per la línia 1 sosteniment del servei de l’escola bressol municipal 
pel curs 2017-2018 en el marc de programa complementari de sosteniment del servei 
de l’escola bressol municipal pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 
 
Segon.- Informar a la Diputació de Barcelona les dades relatives a l’alumnat durant el 
curs escolar 2018-2019 mitjançant el formulari habilitat al Portal Municipal de Tràmits 
(PMT). 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona a través del PMT, als 
efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- SOL·LICITUD PER A OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA PER ACTIVITAT 
COMERCIAL 
 
Vist el registre d’entrada núm. 2020001479 en el qual es demana un espai a la via 
pública per a la instal·lació, un dia a la setmana, d’una creperia. 
 
Considerant l’actual estat d’alarma que limita considerablement les activitats de bar i 
restauració. 
 
S’acorda gestionar la sol·licitud a través dels serveis tècnics municipals per considerar-
ho una vegada acabi l’estat d’alarma. 
 
 
 
13.0.- ADHESIO AJUTS ACTIVITATS ESPORTIVES FORA HORARI ESCOLAR 
CONSORCI SERVEIS SOCIALS OSONA 
 
Vist la informació rebuda per part de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consorci 
d’Osona de Serveis Socials, referent a la convocatòria d’ajuts per activitats esportives 
dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme fora de l’horari escolar destinats 
als municipis que pertanyen a l’àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona pel curs 
escolar 2020/2021. 
 
Tenint en compte que els ajuts estan destinats a realitzar actuacions preventives 
envers la població infantil i juvenil de la comarca d’Osona, amb l’objectiu de donar 
oportunitats.  
 
Considerant que es va sol·licitar el recurs “Beques esportives per a prevenir el risc 
d’exclusió” a la Diputació de Barcelona amb un import de 1200€. 
 
Tenint en compte que l’import previst a destinar-hi es veu condicionat pel que se’ns 
atorgui finalment al recurs sol·licitat a Diputació de Barcelona. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix a la convocatòria 
d’ajuts per activitats esportives dels infants entre 3 i 16 anys que es diguin a terme fora 
de l’horari escolar pel curs 2020/2021.  
 
Segon.- Que l’import màxim a destinar-hi està condicionat a l’import atorgat per part 
de la Diputació de Barcelona referent al recurs “Beques esportives per a prevenir el 
risc d’exclusió”.  
 
Tercer.- Presentar l’acceptació expressa de l’adhesió a la convocatòria d’ajuts al 
Consell Comarcal d’Osona per mitjà de notificació electrònica abans del 30 de maig de 
2020.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
En aquest punt de l’ordre del dia es plantegen els següents temes: 
 
- Servei de vigilants municipals: substitució vigilant en situació d’incapacitat 

temporal. 
- Programació Festa Major 2020 en situació de pandèmia Covid’19. 
 
 
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, 


