
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000009  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 22 de maig de 2018 
Horari: De les 21:00 hores a les 23:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 9/2018 
2.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES 9/2018 
3.- LLICENCIA OBRES 44-18 
4.- LLICENCIA D'OBRES 45-18 
5.- LLICENCIA OBRES 48-18 
6.- LLICENCIA D'OBRES 49-18 
7.- LLICENCIA D'OBRES 51-18 
8.- LLICENCIA D'OBRES 52-18 
9.- LLICENCIA D'OBRES 53-18 
10.- LLICENICA D'OBRES 56-18 
11.- LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL  
12.- AUTORITZACIO DE PAS CAMINADA 
13.- AUTORITZACIO DE PAS RAL·LI OSONA 
14.- AUTORITZACIO DE PAS CAMINADA INSTITUT MARGUES 
15.- AUTORITZACIÓ ACTUACIÓ MUSICAL CLUB TENNIS 
16.- PROPOSTA SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ VALORS CADASTRALS PER A 
L'EXERCICI 2019 
17.- ALTRES INFORMACIONS 
17.1.- INFORMACIO SENYALITZACIÓ LIMITACIÓ PER CAMIONS 
17.2.- PLAÇA TÈCNIC DE JOVENTUT 
18.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 9/2018 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 7 de maig de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES 9/2018 
 
La següent relació de despeses 8/2018 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent. 
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
Cognoms i nom o raó social 

  Text explicatiu 

 

Euros 

 B66603309 SOMDIVERTA SL 532,40 

 tallers de sant jordi 

  A64718877 SALTOKI VIC SA 121,19 

 7051005142|PHI 63171840 FLUORESCENTE TL-D 18W/840 SUPER-80 / .|ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO / 
7251000016|PHI 69750926 

B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 21,91 

 SUMIDEROS 15*15 ALUMINI R.1204*UNI / PANOT 25*25 GRIS 18 PASTILLES*M2 

 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 2.971,56 

 S20-AJSJ-002 - Mensualitat corresponent al ( mes en curs de 2018, en concepte del servei de neteja de Parcs i Jardins de 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 3.268,72 

 S20-AJSJ-001 - Mensualitat corresponent al  ( mes en curs de 2018, en concepte de manteniment de Parcs i Jardins del mun 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 232,07 

 Ref.:BRIGADA / N.Albara:2181287  Data: 26-04-18 / TN.GRAVA DE RIU 0/16 

  A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 427,53 

 N.Albara:2181127  Data: 10-04-18 / TN.SORRA POLS 0/2 / TN.SORRA NORMAL CANTINA 

 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 62,19 

 Ref.:ARRENCAR SOCA / N.Albara:2181286  Data: 26-04-18 / RETRO JCB PALA 

 A58281262 M. BOADA SA 33,03 

 BATERIA DAITEM BATLI-26 / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( 
AJUNTAMENT,- Restablir 

B08638520 SICOSA SL 59,97 

 ALBARAN R 801000743 FECHA 19/04/2018 REF:  / AIX FONT NIQUEL UM 510 G / ALBARAN R 802007824 FECHA 18/04/2018 
REF: PAVELL 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 249,63 

 J-3L CALAIX APILABLE JEALMAN / J-4 CALAIX APILABLE JEALMAN / 507275 MONTACK XPRESS CEYS / 0650761 XYLAZEL 
PASTA P/FUSTA 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 448,80 

 



 
 

 
 

ACEITE HIDRAU. IHM 46 50 L.  / CJTO.19 BROCAS HSS DIN 338  / ZINC SPRAY PERFECT 400 ML  / CINTA AISLANTE PVC 
19MM X 25M 

40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 1.595,44 

 DINARS CENTRE DE DIA 

  B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 26,69 

 PA AMPA PATULEIA ABRIL 2018 

  B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 565,24 

 B.B.BLANCA IND. 80X105 G-180 P-250 / B.B.NEGRA 57X65 G-120 P-1000 / ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6 / 
PAPEL HIGIE 

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 24,51 

 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

  B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 901,68 

 3 as k1 / 6 as k2 / 2 terminals 32 / vàlvula 1" / adob entec / 2 patins / 2 conectors / 2 aspersors aeri / te 25 / as k1 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,10 

 Internet - 6 Mb 

   F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 28,45 

 Serveis per rentat de roba 

  B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 7,09 

 OBRA C/ SANT JORDI RECOLLIT MARC TALLER  74506075  TUB SANALITZACIO DP LIGERO 125 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 313,43 

 c/ NANA XICA, 13 BAIXOS -1000004- HORES TREBALL - dimarts 17 Abril- aplic pared, nevera  / APLIC  PARED / BOMBETA BAIX C 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 201,15 

 BOMBA PAVELLO REG- 10000005- HORES TREBALL OPERARI- dijous 26 Abril- grup de reg pavello / 10000005- HORES TREBALL 
OPERA 

A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 464,64 

 M3. FORMIGÓ HM-20B20IIA PEL CARRER J.V.FOIX 

  A17054370 PINTURES M.VICH SA 13,98 

 ACV18001526 METALOX 703 750 LT / ACV18001526 PALETINA DOBLE 143-21 

  B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 458,98 

 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/04/2018 - 30/04/2018   ) / CASETA 

B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 183,76 

 4,303 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 172145 ; Actual BN= 176448 Ubicación: PÇA. 
MARQUES D ELA 

B60333150 CORRETJA S.L. 248,98 

 VERD FLUORESCENT POT 250 GR. KAPATAZ / BLAU MONTSERRAT PAQUET 1 KG. / PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / 
PAL-LETS GRAN 

B66686304 EINSTIC ONLINE SOLUTIONS SL 429,55 

 Allotjament anual pàgina web de turisme:turismesantjulia.com / domini.com / domini.cat 

 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. 203,04 

 [9H H] Hora técnico. Presencial o remota. Precio unitario. / Hores de desplaçament / Desplazamiento técnico quilometraje 

B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 294,83 

 REPARACIO PICK UP 

  B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 63,84 

 Bistec / Ous / Pernil gall dindi / Pit de pollastre / Carn picada de porc / Hamburgueses de vedella 

 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 41,38 

 REF: PAVELLO- 1000007- HORES TREBALL OPERARI- dijous 3 Maig- treure endolls / 1000007-HORES TREBALL OPERARI- 
divendres 4 

B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 112,40 

 0007 CHD- S/PLOMO95 

  B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 329,97 

 SERVEI RECOLLIDA BROSSA / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS / LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 
20M3 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 48,29 

 ous / pernil gall dindi / ossos espinada / cuixes de pollastre 

  B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 51,81 

 



 
 

 
 

Bistec extra / Pernil gall dindi / Pit de pollastr / Carn picada de porc / Burguer meat de vedella 

 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 58,69 

 P25-TACM-001 - Subministre material mob.urba. ( durant el mes d'abril al C/Mossén Cinto Verdaguer. ) / P25-TACM-001 - Ve 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 687,47 

 S25-AJSJ-003 - Actuacions de manteniment  ( mobiliari urbà i jocs infantils, realitzada els dies 9 i 19/04/18 al C/Mossé 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 393,88 

 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent el dia 03/04/18.   ) 

 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 23,47 

 5 LITRES ANTICONGELANT FACT464 

  B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 22,51 

 collar direcció segons ITV VEHICEL 0489-FHP 

  77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 167,20 

 Transport Raid 

   A64718877 SALTOKI VIC SA 113,27 

 1900288095|REDUCCION PVC 90X50 EXCENTRICA / 2150000128|BOLSA (5UD) MALLA FILTRANTE POLIESTER 25MIC NW-500-
650-800 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 61,56 

 CITRON AD 12 KG. 

  A08099897 PANIFICADORA VIC SA 4,77 

 REF.:TPV29 / N.Albara:3603498  Data: 10-05-18 / 2 BARRETES 100GRS SENSE GLUTEN, SANT PONÇ 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 269,41 

 Talonaris piscina laborables / Talonaris entrada piscina festius / Talonaris entrada piscina grups 

 77273834K IMMA MASNOU FERRER 153,00 

 TARGETES DE TRANSPORT T-10 UNA ZONA 

  B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 84,16 

 LLOGUER ESCARIFICADOR PER PISCINES I CAMP FUTBOL SET AL PAVELLÓ 

 47601344S NATALIA GONZALEZ VIVIES 71,87 

 IMPRESSIÓ INENTREGA DE CARTELLS. "a L'ABRIL CADA PARAULA AL PER MIL" 

 A08619835 ISERN S.A.U. 9,90 

 FUNDA MÒBIL SANTI BRIGADA 

  G61411963 FRESSA, REACCIÓ MUSICAL D'OSONA 100,00 

 DESPESES I AJUDA EN LA PRODUCCIÓ ACTES APLEC CARAMELLAIRE 

  B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 85,25 

 ossos espinada / picada all i julivert / pernil gall dindi / pit de pollastre / cuixes de pollastre / mandonguilles porc 

52152130K CORAL FARIN MORA 117,65 

 TALLER DEMOSTRACIÓ DE TORNC CERÀMIC 

  77273834K IMMA MASNOU FERRER 153,00 

 15 TARGETES DE TRANSPORT T-10 UNA ZONA 

  A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 90,00 

 OLI, TOMÀQUET I AIGÜES GRANS PER LA CAMINADA 

  B61458832 FORESTAL VIC S.L. 30,82 

 PALS DE FUSTA PER LES PISCINES 

  B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 102,31 

 SAL PELADILLA 25 KG. / DOSPE AZUL 5 KG. / FREGONA 27 CM. VILEDA / DICOM E 5 KG. / DERMO-SIST 5 KG. 

A58492117 VICREU S.A. 29,39 

 GANIVETA MOD.HRB535,HRD535/536,IZY53 

  77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 132,00 

 Servei autocar 30 places col.legi del Roser a VIC (El Sucre) el 19 d'abril 

  A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 514,73 

 MU-ZAPATO SPEED S1P SRC T:41  / MU-ZAPATO SPEED S1P SRC T:42  / MU-ZAPATO SPEED S1P SRC T:43  / MU-ZAPATO 
SPEED S1P SRC 

B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL 193,60 

 



 
 

 
 

Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10502083-1 Títol: Aj.St. Julià de Vilatorta - Falca Portes Obertes La Patu 

B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 74,05 

 * FEINA REALITZADA: 8-3-18 / * CENTRE DIA - EXTINCIO CAMPANA CUINA / Revisió i manteniment anual de la seva / extinció a 

A08447369 EL 9 NOU 309,76 

 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10502579-1 Títol: PM1 Aj. Sant Julià de Vilatorta - Patule 

A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 46,00 

 GALETES PER LA CAMINADA 

  A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 23,00 

 GALETES PER LA CAMINADA 

  B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 139,92 

 SUBMINISTRAMENT LÀCTICS PER LA LALR D'INFANTS 

  B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 62,74 

 SUBMINISTRAMENT LÀCTICS PER LA LALR D'INFANTS 

  B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 133,41 

 SUBMINISTRAMENT LÀCTICS PER LA LALR D'INFANTS 

  A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 72,02 

 MATERIAL PEL MOS DEL TUPÍ 2018 

  B25736372 LAMARC INOX SL 980,10 

 Fabricació i muntatge d'armari d'instal.lacions al C/ Rector Roca. 

  B60872652 JOSEP'S MOBLES DISSENY SL 215,38 

 4 TABLEROS MARCADOR I FER DIBUIXOS PER TABLEROS 

  J66695842 08130 ESTUDI DE DISSENY SCP 72,60 

 ESBOÇ DE LOGOTIP NIT D'ENTITATS 

   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 44-18 
 
Expedient núm.:  44/18 
Objecte: reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres a la planta baixa (garatge) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres a la planta 
baixa (garatge). 
 
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 habitatge unifamiliar entre mitgeres a 
la planta baixa (garatge). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 2,94 ton. de  d’enderroc i construcció. L’import de la fiança que preveu el 
decret 89/2010 de la gestió dels residus és de 11,00 €/ton  és de:  

 2,94 ton  x 11,00 €/ton  = 32,34 €, el mínim és 150 € 
No es poden iniciar les obres, sense la presentació de la documentació que 
acrediti la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya. Cal acreditar-ne la constitució de la fiança 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 
4.293,31 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   4.293,31 € 
o Quota:   4.293,31 € x  2,75 % =  118,06 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  4.293,31 € ) =  34,29 € 

 

TOTAL: (Impost)  118,06 €  + (Taxa)  34,29 €   =  152,35 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 45-18 
 
Expedient núm.:  45/18 
Objecte: canvi de porta del garatge 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canvi de porta del garatge. 
 



 
 

 
 

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 porta del garatge. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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. 

 
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 1.427,00 

€ i es considera adequat 
 

o Base imposable :   1.427,00 € 
o Quota:   1.427,00 € x  2,75 % =  39,24 € 

 
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  1.427,00 € ) =  31,42 € 

       
 

TOTAL: (Impost)  39,24 € + (Taxa)  31,42 €   = 70,66 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 48-18 
 
Expedient núm.:  48/18 
Objecte: reforma de cuina (substitució de mobles) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reforma de cuina (substitució de mobles). 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma de cuina (substitució de mobles). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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.  

- 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 
5.800,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   5.800,00 € 
o Quota:   5.800,00 € x  2,75 % =  159,50 € 

 
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 5.800,00 € ) =  35,80 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  159,50 €+ (Taxa)  35,80 €    = 195,30 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 49-18 
 
Expedient núm.: 49/18 
Objecte: reparar el balcó de la façana 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparar el balcó de 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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reparar el balcó de la façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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.  

- La intervenció si afecta 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 intervenció. 

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

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

- Segons 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 780,00 € i 

es considera adequat 
 

o Base imposable :   780,00 € 
o Quota:  780,00 € x  2,75 % =  21,45 € 

 
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 780,00 € ) =  30,78 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  21,45 €  + (Taxa)  30,78 €    = 52,23 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 51-18 
 
Expedient núm.:  51/18 
Objecte: fer un paviment accés al garatge i pintar la façana 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer un paviment accés al garatge i 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 fer un paviment accés al garatge i pintar la 
façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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.  

- 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. 

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs.  

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 
1.000,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que es suposa el cost real i 
efectiu dels treballs. El valor considerat serà de 3.000,00 €  
 

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 € ) =  30,30 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  82,50 € + (Taxa)  30,30 €   =   112,80 Euros 

 
 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 52-18 
 
Expedient núm.:  52/18 
Objecte: reforma d'un habitatge unifamiliar en filera 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma d'un habitatge unifamiliar en filera. 
 
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 d'un habitatge unifamiliar en filera. 

 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  

- 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.  

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs.  

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 1,44 ton. de  d’enderroc i construcció. L’import de la fiança que preveu el 
decret 89/2010 de la gestió dels residus és de 11,00 €/ton  és de: 

 1,44 ton  x 11,00 €/ton  = 15,84 €, el mínim és 150 € 
No es poden iniciar les obres, sense la presentació de la documentació que 
acrediti la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya. Cal acreditar-ne la constitució de la fiança en el 
termini d’un mes. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 5 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
225,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 
5.900,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 6.435,36 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

12.54 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0.5(Ct) x 1.6(Cu)= 4.935,74 € 
3,81 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x x 0.5(Ct) x 1.6(Cu)= 1.499,61 € 

6.435,36 € 

o Base imposable :  6.435,36 € 
o Quota:  6.435,36 € x  2,75 % =  176,97 € 



 
 

 
 

 
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 6.435,36 € ) =  36,43 € 
 

TOTAL: (Impost)  176,97 €  + (Taxa)  36,45 €   =  213,42 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA D'OBRES 53-18 
 
Expedient núm.:  53/18 
Objecte: estintolament de dues parets de càrrega 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en estintolament de dues parets de càrrega. 
 
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 estintolament de dues parets de càrrega. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- 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 
3.399,94 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  3.399,94 € 
o Quota:  3.399,94 € x  2,75 % =  93,49 € 

 
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 3.399,94 € ) =  33,39 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  93,49 €  + (Taxa)  33,39 €  =  126,88 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENICA D'OBRES 56-18 
 
Expedient núm.:  56/18  
Objecte: reformes en la planta baixa d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reformes en la planta baixa d'un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres. 
 
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 reformes en la planta baixa d'un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres. 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  

- 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. 

- 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. 

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs.  

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 1,17 ton. de  d’enderroc i construcció. L’import de la fiança que preveu el 
decret 89/2010 de la gestió dels residus és de 11,00 €/ton  és de: 

 1,17 ton  x 11,00 €/ton  = 12,87 €, el mínim és 150 € 



 
 

 
 

No es poden iniciar les obres, sense la presentació de la documentació que 
acrediti la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya. Cal acreditar-ne la constitució de la fiança en el 
termini d’un mes. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 

paviments de calçades i voreres, per  un valor de: 8 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 360,00 €. 
Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 6.560 € i 

no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 
considerat serà de 13.606,75 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 

 
34,57 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,60(Cu)= 13.606,75 € 

 
o Base imposable : 13.606,75 € 
o Quota:  13.606,75 € x  2,75 % = 374,18 € 

 
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 13.606,75 € ) =  43,60 € 
 

TOTAL: (Impost)  374,18 € + (Taxa)  43,60 €   = 417,78 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL  
 
Vista la instància presentada per la interessada, en data 9 d’abril de 2018, registrada 
d’entrada amb el núm. E2018001278, sol·licitant una llicència urbanística per a la 
constitució d’un règim de divisió en propietat horitzontal de la finca [...]. 

 
Vist l’informe favorable de data 17 de maig de 2018, emès pels serveis tècnics 
municipals. 
 
[...] 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a la interessada, llicència urbanística per a la constitució d’un règim 
de divisió en propietat horitzontal de la finca [...], segons informe tècnic transcrit més 
amunt i proposta i plànols diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 



 
 

 
 

 
Tercer.- Notificar la present resolució a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- AUTORITZACIO DE PAS CAMINADA 
 
Vist l’escrit del representant de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona 
(AFMMO), sol·licitant autorització de pas per dues caminades que requeriran la 
instal·lació de un punt de sortida i arribada i espai per l’esmorzar al parc de les Set 
Fonts, previst pel dia 10 de juny de 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’AFFMO pel desenvolupament del pas de dues caminades que requeriran la 
instal·lació de un punt de sortida i arribada i espai per l’esmorzar al parc de les Set 
Fonts, previst pel dia 10 de juny de 2018. 
 
Segon. Fer constar a l’AFMMO, com a entitat organitzadora de la prova, que la present 
autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les carreteres per les 
quals passi el ral·li, completament netes de deixalles i altres residus, produïts pel 
desenvolupament de la prova. 
 
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 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

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

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

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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

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

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

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 



 
 

 
 

 
Cinquè. Notificar la present resolució a l’Associació de Familiars de Malalts Mentals 
d’Osona  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
13.0.- AUTORITZACIO DE PAS RAL·LI OSONA 
 
Vist l’escrit del representant d’Escuderia Osona, sol·licitant autorització de pas pel 50è 
Ral·li Osona, previst pels dies 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’Escuderia Osona pel desenvolupament del pas del 50è Ral·li Osona, previst pel dia 
29, 30 de juny i 1 de juliol de 2018. 
 
Segon. Fer constar a l’Escuderia Osona, com a entitat organitzadora de la prova, que 
la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi el ral·li, completament netes de deixalles i altres residus, 
produïts pel desenvolupament de la prova. 
 
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 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

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

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

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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

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

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

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució a ‘Escuderia Osona.  
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- AUTORITZACIO DE PAS CAMINADA INSTITUT MARGUES 
 
Vist l’escrit del representant de l’AMPA de l’Institut les Margues de Calldetenes, 
sol·licitant autorització de pas per la realització d’una caminada pel viatge de final de 
curs de 4t d’ESO, prevista el dia 3 de juny de 2018, així com poder disposar de 4 
taules i 10 cadires. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’AMPA de l’Institut les Margues de Calldetenes pel desenvolupament del pas per la 
realització d’una caminada pel viatge de final de curs de 4t d’ESO, prevista el dia 3 de 
juny de 2018, així com poder disposar de 4 taules i 10 cadires. 
 
Segon. Fer constar a l’AMPA de l’Institut les Margues de Calldetenes, com a entitat 
organitzadora de la prova, que la present autorització es condiciona al compromís de 
deixar els voltants de les carreteres per les quals passi el ral·li, completament netes de 
deixalles i altres residus, produïts pel desenvolupament de la prova. 
 
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 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

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

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

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

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

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

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

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució a l’AMPA.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
15.0.- AUTORITZACIÓ ACTUACIÓ MUSICAL CLUB TENNIS 
 
Vista la sol·licitud del representant legal del restaurant del Club Tennis Sant Julià, per 
la qual es demana autorització per a la realització d’una activitat de caràcter musical 
en les instal·lacions del club, el vespre del dia 25 de maig. 
 
Vist l’expedient (3/2009) de l’activitat de centre esportiu autoritzada per resolució de 
l’alcaldia de data 18 de juliol de 2013. 
 
Atès que es tracta d’una activitat de caràcter extraordinari per ser diferent respecte 
l’activitat per la qual l’establiment té autorització. 
 
Vist el que disposa la Llei 11/2009, de 19 de desembre, reguladora dels espectacles 
públics i activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. L’Ordre INT/358/2011, de 19 
de desembre, pel qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic i de les 
activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 
 
Vist el mapa de capacitat acústica vigent al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Autoritzar, amb caràcter extraordinari, al Club Tennis Sant Julià l’activitat 
musical consistent en un concert d’estil pop-rock dels anys 80, que es descriu a la 
sol·licitud, pel dia 25 de maig, amb les següents condicions d’aforament, horari, 
contaminació acústica i prevenció de conductes incíviques: 

- Aforament: el número màxim de persones no podrà ser superior a 100, atès 

que a la sol·licitud no s’ha acompanyat un memòria de seguretat. 

- Horari: l’hora de tancament del local, serà a les 2:00 hores. 

L’horari màxim permès de la terrassa, a l’estiu, és fins a les 1:30 hores. 

- Contaminació acústica: l’activitat es durà a terme en una zona de sensibilitat 

acústica alta amb predomini de sòl d’ús residencial, que no ha de superar 

valors d’immissió superiors a 50 dB des de les 23 h a les 7 h. 

- Prevenció de conductes incíviques: l’entitat organitzadora de l’activitat musical 

impedirà que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes del recinte 

del Club tennis i que causin molèsties de soroll als veïns. 

 
Segon: Fer notar a l’organitzador de l’activitat musical que és responsable del 
desenvolupament normal de la mateixa i de les persones que hi assisteixen, responent  
dels danys personals i materials i dels perjudicis que es puguin ocasionar a les 
persones assistents i a les terceres persones i als seus béns, sempre que aquesta 
danys i perjudicis hagin estat produïts com a conseqüència de la realització de 
l’activitat per la qual cosa respondrà amb la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 300.000 €. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord als veïns immediats de l’establiment on es durà a 
terme l’activitat de caràcter extraordinari. 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- PROPOSTA SOL·LICITUD ACTUALITZACIÓ VALORS CADASTRALS PER A 
L'EXERCICI 2019 
 
D’acord amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, l’Ajuntament pot demanar a la Direcció 
General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del 
seu terme municipal dels coeficients d’increment que estableixi a l’efecte la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2019. 
 
Atès que als efectes de l’impost sobre béns immobles, l’aplicació dels coeficients 
d’increment en els valors cadastrals, poden mantenir-se les quotes amb l’aprovació del 
tipus de gravamen. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, sol·licitar a la Direcció General del Cadastre 
l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu terme municipal 
dels coeficients d’increment que estableixi a l’efecte la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2019. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
17.1.- INFORMACIO SENYALITZACIÓ LIMITACIÓ PER CAMIONS 
 
Vista la nova proposta emesa per part del Servei de Carreteres de la Diputació de 
Barcelona en relació a la instal·lació de senyals a l’accés des de l’Eix Transversal a la 
carretera BV-5202 per a dirigir el trànsit de camions en direcció a la zona industrial, 
limitant-ne el pas en direcció al nucli de Vilalleons, proposta que recull les aportacions 
de l’Ajuntament al projecte inicial. 
 
Es dona conformitat a la proposta i s’acorda comunicar-ho a la Diputació de Barcelona. 
 
17.2.- PLAÇA TÈCNIC DE JOVENTUT 
 
El tècnic auxiliar de joventut que està ocupant la plaça d’una manera temporal ha 
comunicat a l’Ajuntament que el proper mes de setembre renuncia voluntàriament el 
seu contracte de treball. En conseqüència es fa necessari convocar la plaça per poder-
la proveir temporalment fins que no es cobreixi d’una manera definitiva, tenint en 
compte la regulació que la Llei de Pressupostos de l’Estat prevegi. 
 
Gestiona el tema la regidoria de joventut. 
 
17.3.- ALTRES INFORMACIONS 
 
-ERUGA BOIXOS. Vista la problemàtica que està generant una plaga d’eruga en els 
boixos de jardins i zones verdes públiques i privades, l’Ajuntament donarà publicitat a 



 
 

 
 

les recomanacions que ha fet el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-
Savassona i estudiarà la possibilitat de fer una campanya.  
Gestiona el tema la regidoria de medi ambient. 
 
-CANVI EN LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA PROPERA FIRA DEL TUPÍ. Conclosa 
la 10a Fira del Tupí i pendent de la valoració detallada i final, es fa una valoració molt 
positiva en línies generals. En el resum definitiu es farà una relació dels aspectes que 
poden millorar de cara a properes edicions. Totes les edicions d’aquesta Fira des dels 
seus inicis han estat dirigides per Rosa García, a la qual l’Ajuntament agraeix la seva 
implicació i dedicació. S’està explorant una nova candidata per assumir la direcció de 
la propera Fira del Tupí. 
 
Gestiona el tema la regidoria de turisme. 
 

-CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA. S’informa als regidors que no s’ha rebut encara 
l’autorització del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la 
instal·lació de càmeres de seguretat, a les quals s’haurà d’afegir la sol·licitud de 
funcionament de les càmeres instal·lades a l’àrea d’aportació de residus de la zona 
industrial, que requereix una altra tramitació. El regidor Francesc Hervías convocarà 
una reunió amb els responsables de l’empresa contractada. 
Gestiona el tema la regidoria d’hisenda. 
 
-SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. Tenint en compte que el contracte 
d’arrendament del servei de subministrament d’aigua es troba en fase de pròrroga 
obligada perquè el Ple de l’Ajuntament va acordar rescindir-ne el contracte, i 
considerant que el Consell Comarcal d’Osona ha demanat als Ajuntaments de la 
comarca si volen formar part d’un pla pilot d’un sistema de gestió del servei d’aigua 
que es gestionaria indirectament per part del Consell Comarcal. Es considera positiu 
formar part d’aquest primer grup de municipis que integraran el pla pilot d’un nou 
sistema de gestió del servei d’aigua. 
Gestiona el tema l’alcaldia. 
 
-SERVEI D’ALARMES. Queixes dels veïns immediats dels equipaments municipals 
del pavelló esportiu i de les oficines municipals de l’Ajuntament perquè es disparen les 
alarmes amb freqüència sense motiu aparent. S’avisarà al servei de manteniment de 
les alarmes per a saber-ne la causa i evitar les molèsties als veïns. 
Gestiona el tema la regidoria d’hisenda. 
 
-SENYALITZACIÓ OFICINA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA. Es considera necessari fer 
la senyalització del nou punt d’informació a Ca l’Anglada, atès que només hi ha 
indicacions per a l’antic punt d’informació al parc de les Set Fonts. El regidor de Medi 
ambient proposa mantenir-les perquè el seu objectiu és que el cap de setmana 
estiguin oberts els dos punts, el del Parc amb un públic més dirigit a l’Espai Natural, i 
senyalitzar el nou punt d’informació situat a l’edifici de Ca l’Anglada. 
 
Gestiona el tema la regidoria de turisme.  
 
18.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 



 
 

 
 

 
 
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, 


