
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000004  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 25 de febrer de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 17:00 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 71-19 
4.- LLICENCIA OBRES 111-19 
5.- LLICENCIA OBRES 112-19 
6.- LLICENCIA OBRES 113-19 
7.- LLICENCIA OBRES 116-19 
8.- LLICENCIA OBRES 117-19 
9.- LLICENCIA OBRES 118-19 
10.- LLICENCIA OBRES 119-19 
11.- LLICENCIA OBRES 120-19 
12.- LLICENCIA OBRES 121-19 
13.- LLICENCIA OBRES 122-19 
14.- LLICENCIA OBRES 1-20 
15.- LLICENCIA OBRES 16-20 
16.- AUTORITZACIO DE PAS II RALLI TERRA DE L'AIGUA VILADRAU 
17.- AUTORITZACIO DE PAS DUATLO DE VIC 2020 
18.- ADHESIO CONVENI ANEM AL TEATRE 2020-2024 
19.- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO DE L'OSIC PER A LA CONSTRUCCIO DE LA 
BIBLIOTECA 
20.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE L'ARRENDAMENT DELS IMMOBLES CASA DE 
LA MESTRA I PIS CARRER PUIG-L'AGULLA 2, 1r, 2a 
21.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 



 
 

 
 

L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 10 de febrer de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 4/2020 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/2020/207 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000027 2.334,17 

07/02/2020 
AOC:77326003 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta 
sanitària 

F/2020/208 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 200052 1.344,16 

07/02/2020 
AOC:77352396 lloguer contenidor 20m3 / adaptació caixa 20m3 / viatges recollida residus verds / el.liminacó residus 
verd 

F/2020/209 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL E20-0054 555,15 

07/02/2020 
AOC:77355246 PERTANY A LA LLAR D'INFANTS LA PATULEIA / NOTA DE REPARACIÓ NÚM.20043 / 
RENTAPLATS+DUTXA PRE-RENTAT / TREUR 

F/2020/210 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-034073 378,12 

07/02/2020 AOC:77325017 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

F/2020/211 Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL G2020001977 166,57 

07/02/2020 
AOC:77326686 Contraprestació / Actualització IPC / Facturació previsió serveis / Facturació previsió repercussions 
fisca 

F/2020/212 A64718877 SALTOKI VIC SA 5316 480,10 

10/02/2020 
AOC:77388807 0510001000|TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL DT90A1008 / .|ECOTASA DE RESIDUOS DE 
APARATO / 2050000003|VALVULA TU 

F/2020/221 A58281262 M. BOADA SA 82743 1.081,20 

11/02/2020 
AOC:77396611 BATERIA DAITEM BATLI-26 / BATERIA DAITEM BATLI-22 / BATERIA DAITEM BATLI-05 / MÀ 
D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D' 

F/2020/222 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF20000547 17,27 

11/02/2020 AOC:77413264 ACV20000029 LAMINA CUBRETODO 4X5 FINO 

F/2020/223 B64446776 JAUME SABORIT SL 2020 16 4.471,07 

11/02/2020 
AOC:77400265 1- SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE 29,10 M2 DE PANELL SANDVITX DE XAPA D'ACER 
PRELACADA DE 0,5 MM DE GRUIX I A 

F/2020/225 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 192 119,69 

11/02/2020 
AOC:77491702 REF: PISTA DE PETANCA- CELER PROJECTOR 30W 3000K  NEGRA LED / TASSA RECICLATGE 
ECORAEE 

F/2020/227 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-33 69,49 

11/02/2020 
AOC:77461688 ossos espinada / ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / bistec extra / cuixes de pollastre / 
cuixes 

F/2020/242 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2020Y003419 477,90 

13/02/2020 
AOC:77545545 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 1/2/2020 - 
29/2/2020) / Quota 



 
 

 
 

F/2020/250 B61381745 M.TERRICABRAS S.L. 
2020010000007
2 

233,75 

13/02/2020 AOC:77615706 DESEMBUSSAR TUBERIES LAVABOS CUINA I / PROFESSORS DE L'ESCOLA BELLPUIG 

F/2020/251 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A502940 277,33 

13/02/2020 AOC:77610004 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B 

F/2020/252 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2020/200320 59,90 

13/02/2020 
AOC:77613863 Analisi aigua legionel la ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal lacio: 
BARREDORA Data presa 

F/2020/253 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 35 165,65 

13/02/2020 AOC:77610616 escalfadors 0489FHP 

  F/2020/255 B65138075 DOSPER CLIMA SL 2020/568 49,55 

14/02/2020 AOC:77689906 TERMOSTATO GENERADOR DE AIRE TTC 0/60C 16 X 120MM 

F/2020/256 B65237265 
EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS 
SL 

20A001 7.837,76 

14/02/2020 
AOC:77673680 Projecte executiu de canalització de serveis al nucli urbà. ( notas: Cobrat el 50% del pressupost 
(18PE40B 

F/2020/257 339XXXXXX TERESA MANZANO EGUIARES 2020 S20200321 374,99 

14/02/2020 
AOC:77707539 VARA CONTROL ANIMAL 150CM / CASTRACIO DE GAT MASCLE / CASTRACIO GAT MASCLE 
"FACT ANT" / OVARIO GATA "FACT A 

F/2020/258 339XXXXXX TERESA MANZANO EGUIARES 2020 S20200323 160,01 

14/02/2020 AOC:77707811 OVARIOHISTERECTOMIA GATA 

 F/2020/263 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 3399 3,80 

17/02/2020 AOC:77718806 -PANLR44 

  F/2020/264 A58492117 VICREU S.A. 
2020010000087
5 

52,74 

17/02/2020 
AOC:77789692 Sat: 2020//10393 - STIHL - BR 700 / BUGIA NGK CMR6H / JOC CAPÇAL D¿ASPIRACIÓ / FILTRE D 
¿AIRE BR-500 550 60 

F/2020/265 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 20002885 1.669,85 

18/02/2020 AOC:77809549 Gasoil Automoció 

  F/2020/266 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 194 27,59 

18/02/2020 AOC:77856343 REF: PAVELLO- HORES TREBALL Operari- reparar font 

F/2020/271 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 199 607,27 

18/02/2020 
AOC:77857944 REF: BAR PAVELLO CALEFACCIO- hores treball operari- dimarts 4 Febrer- calefaccio bar pavello / 
VENT TMD 12/ 

F/2020/272 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-45 119,10 

19/02/2020 AOC:77903046 croquetes pollastre / pernil gall dindi / bistec extra / pit de pollastre / ous mitja dotzena / carn picada 

F/2020/273 461XXXXXC JAIME ANDREU PAGES 807346981 66,07 

11/02/2020 CRISPETES PER CINEMA 

  F/2020/274 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 
2000600820736
1 

17,05 

12/02/2020 MATERIAL NETEJA PER ESPLAI SERRALLONGA 

 F/2020/275 339XXXXXL JOAN MORERA RODRÍGUEZ 00006 1.076,90 

12/02/2020 PODA I TALA D'ARBRES A LA ZONA DE LA FONT D'EN PEP FINS CAMÍ ALTARRIBA 

F/2020/276 530XXXXXD LLUIS SERRA BONAL 31.20 50,00 

18/02/2020 CANVIAR PNEUMÀTICS I AJUSTAR FRENS BICICLETA VIGILANTS 

F/2020/277 461XXXXXC JAIME ANDREU PAGES 807347174 37,75 

18/02/2020 CRISPETES PER CINEMA 

  F/2020/278 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 469,42 

20/02/2020 
AOC:77939758 17/01/2020 / Fer portes i sócul per moble pica de despatx metges al consultori segons preu donat / Fer 
i co 

F/2020/280 770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 23 1.234,37 

20/02/2020 
AOC:77946566 ALBARA 79/19 TAST DE VI CASAL / ALBARA 01/20 CANTADA NADALES / ALBARA 02/20 ESPAI 
ACTIVAT DINAR PARES / ALB 

F/2020/281 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043897355 42,20 

20/02/2020 AOC:77961323 MEDIA-MASCARA-HM175-SIN-FILTROS 

F/2020/282 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043897371 174,24 

20/02/2020 AOC:77961350 FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK1HGP3RD 



 
 

 
 

F/2020/283 B66930280 VIC COMUNICATS S.L. PD 20200017 605,00 

20/02/2020 AOC:78009428 PATROCINI REVISTA ESTRIP NUM.16 

 F/2020/284 
339XXXXX
W 

CARLES GIRAMÉ PARAREDA E- 20845 217,80 

21/02/2020 AOC:78027148 Disseny + impressió lona 100cmx400cm (LGTBIfòbia) 

F/2020/285 B08673527 NEIDA S.L. 208 385,00 

21/02/2020 
AOC:78037231 9998 - Ref.: c/ Pare Manel Caçador / 712 - Servei desembussar i netejar canonada / 716 - Servei 
desembussar 

F/2020/286 339XXXXXB ALFRED VERDAGUER LORENZO N000201/2020 19,07 

21/02/2020 APIRETAL I STERILLIUM GEL PER LA LLAR D'INFANTS 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 71-19 
 
Expedient núm.:  71/19 
Emplaçament:  carrer del Comerç, 2-4 
Promotor:  Onnera Laundry Barcelona SA 
Objecte: ampliació de nau industrial destinada a magatzem  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Onnera 
Laundry Barcelona SA i que consisteix en ampliació de nau industrial destinada a 
magatzem.  
 
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 Onnera 
Laundry Barcelona SA per a l’execució de les obres consistents en ampliació de nau 
industrial destinada a magatzem, situades a carrer del Comerç, 2-4, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 13 de febrer de 
2020, amb registre d’entrada E2020000525 per la qual es completa la 
documentació tècnica a requeriment de l’Ajuntament. 

- La present llicència s’informa en base a l’informe redactat per l’enginyer 
municipal, Enric Aparicio Bardolet, en data 16 de desembre de 2019. 

- 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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el CERTIFICAT 
D’ACCEPTACIÓ DE RESIDUS. 
El document d’acceptació de residus, signat per un gestor de residus autoritzat 
per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. 
(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). 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. 

- Pel que fa a les tanques de parcel·la, no s’han previst. De totes maneres, si 
s’escau, es donarà compliment a la modificació puntual número 5 del POUM, 
d’Esmenes i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica, en fase 
d’aprovació provisional. 

- L’accés de vehicles a la parcel·la es farà segons es descriu en el plànol E01.3 
del projecte executiu d’Estudi de circulació de vehicles. 



 
 

 
 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions.  

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

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

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

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

- 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. 

- Caldrà presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 108,53 ml x 2,00 ml x 45 
€/m2 = 9.767,70 €. 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 
658.908,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 1.302.818,02 € segons el següent 
desglòs segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda d’ampliació: 3.298,19 m2 
3.298,19 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,70(Cu)= 1.302.818,02 € 

 

o Base imposable : pressupost   1.302.818,02 € 
o Quota:  1.302.818,02 € x  2,75 % =  35.827,49 € 

 
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 1.302.818,02  €) = 1.332,82 
€ 
 

TOTAL: (Impost)  35.827,49 € + (Taxa)  1.332,82  =  37.160,31 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 111-19 
 
Expedient núm.:  111/19 
Objecte: renovar teules i col•locació d'aïllament  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en renovar teules i col•locació d'aïllament.  
 
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 renovar teules i col•locació d'aïllament. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edific i, 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 
8.200,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 8.200,00 € 
o Quota:   8.200,00 € x  2,75 % =  225,50 € 

 
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  8.200,00 €) =  38,20 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  225,50 €+ (Taxa) 38,20 €   =  263,70 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 112-19 
 
Expedient núm.:  112/19 
Objecte: reparar dues xemeneies  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparar dues xemeneies.  
 
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 reparar dues xemeneies. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 
- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 
- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà 
donar compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin 
d’aplicació, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 
- 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 
2.145,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:   2.145,00 € 
o Quota:   2.145,00 € x  2,75 % =  58,98 € 

 
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  2.145,00 €) =  32,14 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  58,98 € + (Taxa)  32,14 €  = 91,12 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 113-19 
 
Expedient núm.:  113/19 
Objecte: canviar rajoles del bany i plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en canviar rajoles del bany i plat de dutxa.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canviar rajoles del bany i plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 700,00 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 861,84 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície construïda bany : 4,00 m2   
4,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 1,40(Cu)= 861,84 € 

 
o Base imposable :   861,84 € 
o Quota:  861,84 € x  2,75 % =  23,70 € 

 
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  861,84 € ) =  30,85 € 



 
 

 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  23,70 € + (Taxa)  30,85 €   = 54,55 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 116-19 

 
Expedient núm.:  116/19 
Objecte: ampliació d'un portal interior  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en ampliació d'un portal interior.  
 
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 ampliació d'un portal interior. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.183,90 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  2.183,90 € 
o Quota:   2.183,90 € x  2,75 % = 60,05 € 

 
 
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  2.183,90 € ) =  32,17 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  60,05 € + (Taxa)  32,17  =  92,22 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 117-19 
 
Expedient núm.:  117/19 
Objecte: adaptació d'un bany (treure barreres arquitectòniques)  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en adaptació d'un bany (treure barreres arquitectòniques).  
 
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 adaptació d'un bany (treure barreres 
arquitectòniques). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 



 
 

 
 

ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
3.000,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  3.000,00 € 
o Quota:   3.000,00 € x  2,75 % =  82,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  3.000,00 € ) =  33,00 € 
 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 118-19 
 
Expedient núm.:  118/19 
Emplaçament:  carrer Indústria, 11-13 
Promotor:  Sav Vilaró SL 
Objecte: treure paret no estructural divisòria a l'interior de la nau  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Sav 
Vilaró SL i que consisteix en treure paret no estructural divisòria a l'interior de la nau.  
 
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 Sav Vilaró SL 
per a l’execució de les obres consistents en treure paret no estructural divisòria a 
l'interior de la nau, situades a carrer Indústria, 11-13, 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 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

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

 
o Base imposable : 2.500,00 € 
o Quota:   2.500,00 € x  2,75 % =  68,75 € 

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

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

 

TOTAL: (Impost)  68,75 € + (Taxa)  32,50 €  = 101,25 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 119-19 
 
Expedient núm.:  119/19 
Objecte: impermeabilitzar terrat (28 m2) i col•locar gres  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en impermeabilitzar terrat (28 m2) i col•locar gres.  
 
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 impermeabilitzar terrat (28 m2) i col•locar 
gres. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

- 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 
4.950,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 4.950,00 €. 
o Quota:   4.950,00 € x  2,75 % =  136,12 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 4.950,00 € ) =  34,95 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  136,12 € + (Taxa)  34,95 € = 171,07 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 120-19 
 
Expedient núm.:  120/19 
Objecte: treure bordillos actuals i col•locar peces de formigó per fer gual nou  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure bordillos actuals i col•locar peces de formigó per 
fer gual nou.  
 
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 treure bordillos actuals i col•locar peces de 
formigó per fer gual nou. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 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. 

- Es garantirà una amplada mínima de vorera d’1,00m en horitzontal sense 
afectació del gual. 



 
 

 
 

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 850,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   850,00 € 
o Quota:   850,00 € x 2,75 % =  23,37 € 

 
 
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 850,00 €) =  30,85 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  23,37 € + (Taxa)  30,85 €  = 54,22 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 121-19 
 
Expedient núm.:  121/19 
Objecte: canvi de paviment de la cuina i les habitacions  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canvi de paviment de la cuina i les habitacions.  
 
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 paviment de la cuina i les 
habitacions. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 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. 

- 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 700,00 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 3.878,28 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

Superfície construïda 2 habitacions : 2 x 6,00 m2   
Superfície construïda cuina :       6,00 m2 

18,00 m2 
18,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 1,40(Cu)= 3.878,28 € 

 

o Base imposable :  3.878,28 € 
o Quota:   3.878,28 € x  2,75 % =  106,64 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  3.878,28 € ) =  33,88 € 
 

LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 5,00 m2 x 1 dia =  
5,24 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
 

TOTAL: (Impost)  106,64 € + (Taxa)  33,88 € + (Taxa ocupació) 5,24 €  = 145,76 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
13.0.- LLICENCIA OBRES 122-19 
 
Expedient núm.:  122/19 
Objecte: treure graó i adaptació caseta jardí per accés minusvàlid  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en treure graó i adaptació caseta jardí per accés 
minusvàlid.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en treure graó i adaptació caseta jardí per 
accés minusvàlid. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

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

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

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 € ) =  31,50 € 
 
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 12,50 m2 x 5 dia 
=  65,55 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  41,25 € + (Taxa)  31,50 € + (Taxa ocupació) 65,55 €  = 138,30 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- LLICENCIA OBRES 1-20 
 
Expedient núm.:  1/20  
Objecte: realització d'un ascensor a la zona posterior de la finca  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en realització d'un ascensor a la zona posterior de la finca.  
 
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 realització d'un ascensor a la zona 
posterior de la finca. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 12 de febrer de 
2020, per la qual es s’ha visat la documentació aportada. 

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

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

- El tècnic redactor del projecte garanteix que la instal·lació no modifica les 
condicions d’habitabilitat dels dos pisos existents, de planta 1era i 2ona, ja que 
l’ascensor dóna servei pel terrat de planta primera i balcó de la planta segona, 
amb accés de la planta baixa. No s`ha pogut comprovar perquè no s’ha aportat 
documentació gràfica de la distribució dels habitatges. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

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

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

- 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 
10.680,20 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  10.680,20 € 
o Quota:   10.680,20 € x  3,00 % =  320,41 € 

 
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 10.680,20 € ) =  40,67 € 
 

TOTAL: (Impost)  320,41 € + (Taxa)  40,67 €  = 361,08 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
15.0.- LLICENCIA OBRES 16-20 
 
Expedient núm.:  16/20 
Objecte: reparació de tanca existent  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparació de tanca existent.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reparació de tanca existent. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 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. 



 
 

 
 

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

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

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 250,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   250,00 € 
o Quota:   250,00 € x  3,00 % =  7,50 € 

 
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 250,00 € ) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost) 7,50 € + (Taxa)  30,25 €  = 37,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
16.0.- AUTORITZACIO DE PAS II RALLI TERRA DE L'AIGUA VILADRAU 
 
Vist l’escrit del representant de l’ASSOCIACIÓ COMARCAL DE VEHICLES DE 
L’EMPORDÀ amb NIF G-5181663, sol·licitant autorització de pas pel “II Ral·li Terra de 
l’Aigua Viladrau” el proper 7 de març de 2020, el qual té previst passar per dins del 
terme municipal de Sant Julià de Vilatorta entre les 10h i les 22 hores.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà pel desenvolupament del “II Ral·li 
Terra de l’Aigua Viladrau” el proper 7 de març de 2020 durant les 10h i les 22 hores. 
 
Segon. Fer constar a l’Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà com a entitat 
organitzadora de l’activitat, que la present autorització es condiciona al compromís de 
deixar els voltants de les carreteres per les quals passi l’activitat, completament netes 
de deixalles i altres residus, produïts pel desenvolupament de l’esdeveniment. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 



 
 

 
 

Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Quart. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions següents: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Cinquè. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Sisè. Notificar la present resolució l’Associació Comarcal de Vehicles de l’Empordà. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
17.0.- AUTORITZACIO DE PAS DUATLO DE VIC 2020 
 
Vist l’escrit del representant del CLUB NATACIÓ VIC-ETB amb NIF G-58003252, 
sol·licitant autorització de pas per la “XVIII Duatló Ciutat de Vic” el proper 8 de març de 
2020, la qual té previst passar amb bicicleta de carretera per dins del terme municipal 
de Sant Julià de Vilatorta entre les 11 i les 12 hores del matí,  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Natació Vic-ETB pel desenvolupament de la “XVIII Duatló Ciutat de Vic” el proper 
8 de març de 2020 entre les 11 i les 12 del matí.  
 
Segon. Fer constar a Club Natació Vic-ETB com a entitat organitzadora de l’activitat, 
que la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi l’activitat, completament netes de deixalles i altres 
residus, produïts pel desenvolupament de l’esdeveniment. 



 
 

 
 

 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Quart. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions següents: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Cinquè. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Sisè. Notificar la present resolució al Club Natació Vic-ETB 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
18.0.- ADHESIO CONVENI ANEM AL TEATRE 2020-2024 
 
Vist l’acord data 10 d’octubre de 2019 de la Junta de Govern núm. 473 de la Diputació 
de Barcelona, s’ha aprovat la minuta de conveni tipus d’adhesió per tal de formalitzar 
la participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al teatre” a 
les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, 
el Moianès i Osona amb l’objecte de determinar les obligacions econòmiques i els 
compromisos de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de les comarques 
esmentades pel període 2020-2024. 
 
Vist l’anunci publicat al BOPB a 31 de gener de 2020 sobre l’aprovació del conveni 
tipus d’adhesió al programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona 
en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2020-2021, 2021-2022, 2022-



 
 

 
 

2023, 2023-2024 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el 
Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. 
 
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al programa al tractar-se d’un 
programa de caràcter cultural enfocat als infants i tenint en compte que ja s’hi havia 
adherit en la convocatòria anterior la vigència de la qual finalitzava l’any 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se al programa Anem al Teatre organitzat per la Diputació de 
Barcelona  en col·laboració amb aquest Ajuntament per als cursos 2020-2021, 2021-
2022, 2022-2023, 2023-2024 i que tindrà vigència fins al 31 de juliol de 2024. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde de la Corporació per a la formalització de l’esmentat 
conveni. 
 
Tercer.- Notificar al present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
19.0.- ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIO DE L'OSIC PER A LA CONSTRUCCIO DE 
LA BIBLIOTECA 
 
L’acceptació de la subvenció de l’OSIC per a la construcció de la biblioteca municipal 
de Sant Julià de Vilatorta que s’ubicarà a l’equipament municipal de l’Arca de Noé, 
queda sobre la taula a l’haver-se d’estudiar la compatibilització de les anualitats de la 
subvenció atorgada amb el procediment de licitació del contracte d’obres de 
construcció i l’execució de la mateixa. Estudi necessari per a procedir a l’acceptació de 
la subvenció. 
 
 
20.0.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE L'ARRENDAMENT DELS IMMOBLES 
CASA DE LA MESTRA I PIS CARRER PUIG-L'AGULLA 2, 1r, 2a 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 de gener de 2020 pel qual es va 
aprovar retrotreure l’expedient de licitació per a la contractació de l’arrendament dels 
immobles patrimonials de la casa de la mestra de Vilalleons i el pis del carrer de Puig-
l’Agulla, 2, 1r 2a, als efectes d’esmenar d’ofici els defectes de forma relatius a l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2019 pel qual s’ampliava el 
termini per a la presentació de propostes. 
 
Vista la interposició d’un recurs de reposició contra l’esmentat acord de data 13 de 
gener de 2020 de la Junta de Govern Local, sol·licitant que es declarin nuls els acords 
adoptats per la Junta de Govern Local en data 27 de desembre de 2019 i 13 de gener 
de 2020 per no resultar ajustats a dret i que la Mesa de contractació procedeixi a 
l’obertura de les ofertes presentades dins del termini inicialment previst el qual va 
finalitzar el 24 de desembre de 2019,  i demanant que es suspenguin totes les 
actuacions realitzades per tal d’evitar més perjudicats en la tramitació d’aquest 
expedient, i que en tot cas es suspengui l’adjudicació del contracte de referència. 
 



 
 

 
 

Amb la finalitat de resoldre el recurs presentat i la procedència de la suspensió del 
procediment prèviament a l’obertura de les propostes presentades, acte previst, 
d’acord amb l’anunci de licitació, per al proper dijous dia 27 de febrer, a les 7 de la 
tarda, i garantir la confidencialitat del contingut de les ofertes, es proposa a la Junta de 
Govern Local: 
 
Primer.- Ajornar l’acte d’obertura de propostes presentades en la licitació de 
l’arrendament dels immobles patrimonials: casa de la mestra de Vilalleons i pis del 
carrer de Puig-l’Agulla, 2, 1r, 2a, fins a la resolució del recurs presentat. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als/a les interessats/des en el procediment, fent constar 
que es tracta d’un acte de tràmit. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
21.0.- 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, 


