
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000011  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 2 de juny de 2020 
Horari: De les 15:30 hores a les 17:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 33-20 
4.- LLICENCIA OBRES 35-20 
5.- LLICENCIA OBRES 38-20 
6.- LLICENCIA OBRES 40-20 
7.- LLICENCIA OBRES 41-20 
8.- LLICENCIA OBRES 43-20 
9.- LLICENCIA OBRES 44-20 
10.- LLICENCIA OBRES 45-20 
11.- LLICENCIA OBRES 51-20 
12.- LLICENCIA OBRES 57-20 
13.- ACCEPTACIO DEL PROGRAMA ESPECIFIC CAP MUNICIPI ENRERE DE 
DIPUTACIO DE BARCELONA 
14.- ACCEPTACIO D'AJUTS CONCEDITS EN EL MARC DEL CATALEG 2020 DE LA 
DIPUTACIO DE BARCELONA 
15.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 5 DEL LOT 1 I CERTIFICACIO 4 DEL LOT 2 
DEL CONTRACTE DE REFORMA DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL PARC DE 
LES SET FONTS 
16.- SOL·LICITUD DEL RECURS DE CATALEG SETDIBA: SERVEI DE SUPORT PER A 
LA TRANSFORMACIO DIGITAL 
17.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 18 de maig de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  



 
 

 
 

 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
2.0.- CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 11/2020 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/2020/820 A58492117 VICREU S.A. 
2020010000335
3 

546,01 

18/05/2020 
AOC:82303351 Sat: 2020//11218 - HONDA - HRH 536 / MOLLA AUTO CUT MOD 30-2/40-2/40-4 / CARRET 
AUTOCUT 40 / TAP DIPOSIT CO 

F/2020/824 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 38 228,69 

18/05/2020 AOC:82299926 canvi de radio i altaveus Pick Up 1955HFG 

F/2020/826 B61118907 PROKIPTON SL 20   3583 89,99 

20/05/2020 AOC:82360571 ROTLLO PAPER METXA 2C   -XTRASEC ESP- 

F/2020/827 B60301496 SICAL 001 200330 217,41 

20/05/2020 AOC:82406815 LATERAL D600/950 C600 PLP/ACERO  NEUTRO / PORTES 2 - P 

F/2020/829 B61919262 FUSTERIA AGUILAR S.L. 20040 616,56 

20/05/2020 
AOC:82339826 Per fer marcs per Cavalcada de Reis / Per fer motllos encofrats 7 Fonts / Entregat Deparatament 
Cultura / C 

F/2020/830 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 546 377,91 

22/05/2020 
AOC:82489318 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

F/2020/831 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200161 131,41 

22/05/2020 AOC:82502291 Talonaris multes 

  F/2020/833 B08673527 NEIDA S.L. 569 561,00 

23/05/2020 
AOC:82516072 9998 - Ref.: c/ Jacint Verdaguer / 712 - Servei desembussar i netejar canonada / 726 - Hores camió 
2750.JTT 

F/2020/844 339XXXXXW CARLES GIRAMÉ PARAREDA E 20863 229,90 

25/05/2020 AOC:82550611 Impressió lona 400cmX100cm reforç laterals i ullets - Ref. Logo Ajuntament St Julià 

F/2020/852 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 693-A 431,12 

27/05/2020 AOC:82618843 Centre de dia 

  F/2020/853 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 694-A 862,50 

27/05/2020 AOC:82618970 Consultori mèdic, treballs neteja maig 

 F/2020/856 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604230827 255,93 

28/05/2020 AOC:82712243 Pressupsot M18120 

  F/2020/857 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2020/200932 586,85 

29/05/2020 
AOC:82751549 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
Instal laci 



 
 

 
 

F/2020/858 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 39 91,58 

29/05/2020 AOC:82764007 OLI 10W40SHELL PER MAQUINA NETEJA 

F/2020/859 B66842717 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE S.L. 2040 41 6.050,00 

30/05/2020 AOC:82793279 Segons Pressupost, Treballas forestals en Finca Municipal del Torrent 

F/2020/860 B08673527 NEIDA S.L. 628 330,00 

30/05/2020 AOC:82828402 9998 - Ref.: Els Horts / 712 - Servei desembussar i netejar canonada / 702 - Import dels serveis: 

F/2020/861 773XXXXXQ JOAN NOGUÉ LLORÀ 2020017 7 653,40 

31/05/2020 
AOC:82836316  Hores desbrossar ( Hores per desbrossar a, cementiri,carrer Lluis companys, el Sola, carrer de Treball i 
c 

F/2020/864 A08001182 SECE SA. 713 72013101 2.296,35 

01/06/2020 
AOC:82847216 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, c 

F/2020/866 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 233 835,74 

01/06/2020 AOC:82852709 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent als dies 4 i 5/05/20. ) 

F/2020/869 A58492117 VICREU S.A. 
2020010000406
1 

171,07 

02/06/2020 
AOC:82876320 Sat: 2020//11310 - STIHL - FS 460 / CARGOL CILINDRIC IS D6x35 / CARCASSA D'EMBRAGUE / MA 
D'OBRA / GANIVETA 

F/2020/870 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 695-A 1.150,08 

02/06/2020 AOC:82877145 Edifici Ajuntament, treballs neteja maig 

 F/2020/871 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 696-A 104,75 

02/06/2020 AOC:82877274 Saló Catalunya, treballs neteja maig 

 F/2020/872 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 697-A 180,99 

02/06/2020 AOC:82877661 Ca l¿Anglada, treballs neteja maig 

 F/2020/873 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 698-A 1.968,42 

02/06/2020 AOC:82877721 Pavelló esportiu, treballs neteja maig 

 F/2020/875 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 700-A 1.574,67 

02/06/2020 AOC:82877899 Llar d¿infants, treballs neteja maig 

 F/2020/877 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 702-A 83,74 

02/06/2020 AOC:82878083 Aula de Cultura, treballs neteja maig 

 F/2020/879 
EU52800355
5 

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. INV21106431 169,28 

21/05/2020 PROGRAMA ZOOM STANDARD PRO ANUAL 

 F/2020/880 B63319248 FABRICATS I MUNTATGES BOIRA SL 2020044 165,77 

25/05/2020 CONSTRUCCIÓ CREU DEL TERME DEL PADRÓ DE SANT PONÇ 

F/2020/881 772XXXXXL 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA MANUELA 
HERNANDEZ ANTUNEZ 

15139 535,70 

26/05/2020 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES PEL DISPENSARI 

F/2020/882 B62844725 10DenceHispahard SL 76705/20 82,28 

28/05/2020 CONTRACTACIÓ ANUAL ALLOTJAMENT I DOMINI KERAMIK.CAT 

F/2020/883 772XXXXXS FINA POUS ABIAN -MERCERIA POUS- 436 49,50 

29/05/2020 GOMA PER CONFECCIÓ MASCARETES 

 F/2020/884 772XXXXXS FINA POUS ABIAN -MERCERIA POUS- 437 42,50 

29/05/2020 BETA PER CONFECCIÓ MASCARETES 

 F/2020/885 N0072469J APPKLE SISTRIBUTIONS INTERNATIONAL LTD. AB76175041 99,00 

02/06/2020 APPLE DEVELOPER PROGRAM 

  F/2020/886 B62844725 10DenceHispahard SL 77026/20 302,50 

02/06/2020 CERTIFICAT SSL vilatorta.cat 

  F/2020/887 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 200003857 14,99 

02/06/2020 
AOC:82914953 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)ROJO / LLAVERO 
PORTAETIQUETA(BO 100U)NARANJA / LLAVE 

F/2020/888 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 699-A 60,42 

02/06/2020 AOC:82877780 Marquesines Autobus 

 F/2020/889 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2020-A/487. 168,15 



 
 

 
 

02/06/2020 AOC:82895377 alb 1078 13-05-20 / 4 aspersors k1 / 4 aspersors k2 / alb 1412 29-05-20 / base q 7x7 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 33-20 
 
 Expedient núm.:  33/20 
Objecte: reforma de cuina, bany, paviment i instal•lacions  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma de cuina, bany, paviment i instal•lacions.  

 
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 reforma de cuina, bany, paviment i 
instal•lacions. 
 
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 
7.580,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  7.580,00 €. 
o Quota:   7.580,00 € x  3,00 % =  227,40 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  7.580,00 €.) =  37,58 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  227,40 € + (Taxa)  37,58 €   = 264,98 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 35-20 
 
 Expedient núm.: 35/20 
Objecte: reforma del bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma del bany.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma del bany. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
1.815,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 1.815,00 €. 
o Quota:   1.815,00 €  x 3,00 % =  54,45 € 

 
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  1.815,00 € =  31,81 € 
 

TOTAL: (Impost)  54,45 € + (Taxa)  31,81 €   = 86,26 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 38-20 
 
Expedient núm.:  38/20  
Objecte: realització d'una piscina d'obra   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en realització d'una piscina d'obra .  
  
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 realització d'una piscina d'obra. 
  
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. 

- 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 
19.964,34 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 19.964,34 € 
o Quota: 19.964,34 € x  3,00 % =  598,92 € 

 
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  19.964,34 € ) =  49,95 € 
 

TOTAL: (Impost)  598,92 € + (Taxa)  49,95 €  = 648,87 Euros 

   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 40-20 
 
Expedient núm.:  40/20 
Objecte: posar parquet al menjador  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en posar parquet al menjador.  
 
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 posar parquet al menjador. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- 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 900,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 900,00 €. 
o Quota:   900,00 € x  3,00 % =  27,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  900,00 € ) = 30,90 € 
 

TOTAL: (Impost)  27,00 € + (Taxa)  30,90   = 57,90 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 41-20 
 
Expedient núm.:  41/20 
Objecte: reparar l'arrebossat del caixó de la xemeneia de la façana posterior  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en reparar l'arrebossat del caixó de la xemeneia de la 
façana posterior.  
 
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 reparar l'arrebossat del caixó de la 
xemeneia de la façana posterior. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- 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 800,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :    800,00 € 
o Quota:   800,00 € x  3,00 % =  24,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  800,00 € ) =  30,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  24,00 € + (Taxa)  30,80 €  = 54,80 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 43-20 
 
Expedient núm.:  43/20 
Objecte: pintar les façanes  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en pintar les façanes.  
 
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 pintar les façanes. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- 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 
1.200,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.200,00 € 
o Quota: 1.200,00 € x  3,00 % =  36,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.200,00 €) =  31,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  36,00 € + (Taxa)  31,20 €  = 67,20 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 44-20 
 
Expedient núm.:  44/20 
Objecte: pròrroga llic. obres 55/19 per la substitució de 3 o 4 bigues en mal estat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en pròrroga llic. obres 55/19 per la substitució de 3 o 4 
bigues en mal estat.  
 
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 pròrroga llic. obres 55/19 per la substitució 
de 3 o 4 bigues en mal estat. 
 
Les obres s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs d’aquest termini 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: 
 
- Les mateixes de l’expedient 55/19 

 
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.   
 

o Quota: exempt € 
 
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 3.386,88 €) =  33,38 € 
 

TOTAL: (Impost)  exempt € + (Taxa)  33,38 €  = 33,38 Euros 

 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 45-20 
 
Expedient núm.:  45/20 
Objecte: pintar la façana  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en pintar la façana.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en pintar la façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa en l’Annex III Carta de colors de la normativa del POUM. 

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
1.550,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.550,00 € 
o Quota:  1.550,00  € x  3,00 % =  46,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.550,00 €) =  31,55 € 

 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  46,50 € +  (Taxa)  31,55 €  = 78,05 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 51-20 
 
Expedient núm.:  51/20  
Objecte: instal•lació de piscina en jardí  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació de piscina en jardí.  
 
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 instal•lació de piscina en jardí. 
 
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: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual 
núm.  5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament 
dites, estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin 
exteriors o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs 
en la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 
m3). 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 
la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 

 
Atès que la piscina per la que es sol·licita la llicència es proposa enrasada al 
nivell natural de les terres cal que complir amb la separació mínima al límit de 
parcel·la de 1 m., tal com es demana en la llicència urbanística. L’equip de 
depuració també s’ha de col·locar soterrat respecte el nivell natural del terreny 

 
- Cap element de la instal·lació de la piscina i maquinària de depuració no pot 

excedir de la rasant natural del terreny  
- 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 
6.470,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 10.157,40 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

18,00 m
2
 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 10.157,40 € 

 
o Base imposable :  10.157,40 € 
o Quota:  10.157,40 x  3,00 % =  304,71€ 

 
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 10.157,40 €) =  40,16 € 
 

TOTAL: (Impost)  304,71 € + (Taxa)  40,16 €  = 344,87 Euros 

 
   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 57-20 
 
Expedient núm.:  57/20 
Objecte: obra d'interiorisme, condicionament d'una superfície de 14,14 m2. de 
l'habitatge  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en obra d'interiorisme, condicionament d'una superfície de 
14,14 m2. de l'habitatge.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en obra d'interiorisme, condicionament d'una 
superfície de 14,14 m2. de l'habitatge. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Segons la descripció detallada de l’obra feta pel sol·licitant en la instància, es 
tracta d’obres de condicionament d’un espai de 14,14 m2 d’habitatge. Per tant, 
es tracta d’una reforma interior d’habitatge existent. 

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

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 
3.280,00 € però no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 5.077,66 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda d’intervenció : 14,14 m2 
14,14 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,40(Cu)= 5.077,66 € 

 
o Base imposable :  5.077,66 € 
o Quota:   5.077,66 € x  3,00 % =  152,33 € 

 
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  5.077,66 € ) =  35,08 € 

 
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 7 dia =  
36,71 € 
 L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 

TOTAL: (Impost)  152,33 € + (Taxa)  35,08 €+ (Taxa ocupació) 36,71 €  = 224,12 
Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
13.0.- ACCEPTACIO DEL PROGRAMA ESPECIFIC CAP MUNICIPI ENRERE DE 
DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
 Vist el Programa específic “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs locals 
contra la COVID-19 aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
data 28 de maig de 2020. 
 
Atès que el programa està dividit entre diferents línies, entre elles, la línia de suport 1 
“despesa corrent per fer front a la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-
19” i la línia de suport 2 “despesa inversora per fer front a la situació ocasionada per la 
pandèmia de la COVID-19”. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar per Junta de Govern de 28 de maig de 
2020 atorgar a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un import de 10.519,19€ per a la 
línia 1 i de 4.508,22€ per a la línia 2 essent l’import total dels ajuts de 15.027,41 €. 
 
Atès que segons la normativa reguladora del programa els ens locals han d’acceptar 
de forma expressa els ajuts abans del dia 18 de juny de 2020. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta per un import de 10.519,19€ per a la línia 1 i de 4.508,22€ per a 
la línia 2 essent l’import total dels ajuts de 15.027,41 €. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona presentant el 
formulari d’acceptació normalitzat a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), als 
efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
 
14.0.- ACCEPTACIO D'AJUTS CONCEDITS EN EL MARC DEL CATALEG 2020 DE 
LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, en data 9 de gener de 2020 va aprovar el Catàleg de 
serveis 2020 que entra en vigor en data 10 de gener de 2020, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, que dóna suport als ens locals a través de 
diferents instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats 
manifestades pels governs locals. 
  
Vist l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de data 27 
de gener de 2020 pel qual es van aprovar les sol·licituds d’ajuts en el marc del Catàleg 
de Serveis 2020. 
 
Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona amb data 
28 de maig de 2020 en relació a la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics 
en el marc del Catàleg de la xarxa de Govern Locals 2020 pel qual es van atorgar a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta els següents recursos i imports: 
 

Animals de companyia (gossos i gats) 1.000 € 

Finançament del servei d’inspecció i 
verificació d’activitats 

1.000 € 

Beques esportives per prevenir el risc 
d’exclusió. 

1.200 € 

Esdeveniments esportius – Gran Premi 
Diputació de Barcelona. 

8.500 € 

Projectes esportius singulars 700 € 

Finançament en els àmbits d’igualtat de 
gènere i de la diversitat sexual, afectiva 

i de gènere 
3.000 € 

Projectes en matèria de memòria 
democràtica 

1.500 € 

Finançament de tallers i activitats 
formatives d’àmbit cultural 

1.000 € 

Projectes culturals per a ens locals de 
menys de 50.000 habitants 

2.000 € 

Finançament en l’àmbit de joventut 2.796,41 € 

Implantació de mesures de gestió 
sostenible, ambiental i econòmica 

4.241,90 € 

Promoció d’esdeveniments amb 
projecció turística 

4.300 € 

Redacció de projectes singulars de 
senyalització turística 

1.200 € 

Comerç, fires i mercats de venda no 
sedentària en municipis e menys de 

20.000 habitants 
5.946 € 

Finançament en l’àmbit de la 
participació ciutadana 

1.430 € 



 
 

 
 

Finançament en l’àmbit de la 
convivència, diversitat i drets civils 

3.872 € 

Promoció de la salut 5.000 € 

Sanitat ambiental 5.250 € 

Arranjament d’habitatges 2.730 € 

 
Atès que d’acord amb el règim d’acceptació dels ajuts econòmics aprovats 
provisionalment s’habilita un període fins el 19 de juny de 2020 per tal que es presenti 
l’acceptació expressa de l’ajut sigui per la totalitat o parcial i, si s’escau, es sol·liciti el 
pagament avançat mitjançant el formulari corresponent. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar tots els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Catàleg de la xarxa de Govern Locals 2020 al dictamen de 28 de maig de 2020. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació dels ajuts a la Diputació de Barcelona a través del 
Portal Municipal de Tràmits (PMT), als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
15.0.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 5 DEL LOT 1 I CERTIFICACIO 4 DEL 
LOT 2 DEL CONTRACTE DE REFORMA DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL 
PARC DE LES SET FONTS 
 
Vista la certificació núm. 5 del lot 1 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Amblàs 2006 SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és 
d’un import de 23.628,55 € més 4.961,99 € en concepte d’IVA.  
 
Vista la certificació núm. 4 del lot 2 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Drim, SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és d’un 
import de 3.139,67 € més 659,33 € en concepte d’IVA. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 5 del lot 1 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
28.590,54 € IVA inclòs.  
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 4 del lot 2 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
3.799 € IVA inclòs. 
 
Reconèixer les obligacions a favor de les empreses contractistes, Amblàs 2006 SL i 
Drim SL. 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- SOL·LICITUD DEL RECURS DE CATALEG SETDIBA: SERVEI DE SUPORT 
PER A LA TRANSFORMACIO DIGITAL 
 
La Diputació de Barcelona, en data 9 de gener de 2020 va aprovar el Catàleg de 
serveis 2020 que entrà en vigor en data 10 de gener de 2020, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, que dóna suport als ens locals a través de 
diferents instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats 
manifestades pels governs locals. 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està interessat en sol·licitar el recurs SeTDIBA: 
serveis de suport per a la transformació digital el qual es tracta d’un conjunt de serveis 
d’administració digital que ofereix la Diputació de Barcelona, a través del Gabinet 
d’Innovació Digital, en coordinació amb la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Gerència de Serveis de 
Cultura i la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet de Premsa i Comunicació, als 
ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de 
la demarcació de Barcelona, que inclou:  
 

• Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor 
d’expedients electrònics. 

• Integració progressiva amb la resta de serveis i solucions digitals que ofereix la 
Diputació de Barcelona. 

 Integració amb la resta de serveis i sistemes que ofereix el Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (endavant Consorci AOC): e-NOTUM, e- 
TAULER, iARXIU, e-FACT, e-TRAM, EACAT, MUX i VIA OBERTA, a més dels 
que s’hi puguin incorporar en el futur, proveïts per aquesta o altres institucions. 

• Suport permanent als ens locals destinataris en la gestió del canvi en els 
vessants formatiu, comunicatiu i relacional, i de suport a la utilització de les 
solucions tecnològiques des del punt de vista funcional, i en general, en l’àmbit 
de l’administració digital. 

 
Atès que el termini per a la presentació de sol·licituds es va obrir el dia 1 de juny de 
2020 i que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta compleix amb els requisits de la 
convocatòria per a la presentació de la sol·licitud així com vistes les condicions 
d’accés al recurs. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents: 
 
Primer.- Sol·licitar el recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital” 
en el marc del Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Acceptar les condicions d’accés al recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la 
transformació digital. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona mitjançant el Portal de 
Tràmits Municipals (PMT), als efectes oportuns. 
 



 
 

 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
17.0.- 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, 


