
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000005  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 21 de març de 2018 
Horari: De les 21:00 hores a les 00:00 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.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 4/2018 
2.- RELACIÓ DE FACTURES 5/2018 
3.- LLICENCIA D'OBRES 116-17 
4.- LLICENCIA D'OBRES 21-18 
5.- LLICENCIA OBRES 22/18 
6.- LLICENCIA D'OBRES 23/18 
7.- LLICENCIA D'OBRES 24/18 
8.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CARRER DEL FANG 
9.- ADHESIO AL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN PREVENCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS 
10.- RESTRICCIÓ DE VEHICLES VILALLEONS 
11.- COMUNICACIONS D'ACTIVITATS 
12.- ALTRES INFORMACIONS 
12.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
12.2.- RECLAMACIO PATRIMONIAL 
12.3.- MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM 
12.4.- PROJECTE LA RAMBLETA 
12.5.- SUBVENCIÓ OBRES DE RESTAURACIÓ D'IMMOBLES D'INTERÈS CULTURAL 
12.6.- ACTIVITATS "SETMANA GRAN" 
12.7.- NOVA JUNTA AL CASAL D'AVIS 
12.8.- PISTA PETANCA 
12.9.- ATORGAMENT PREMI CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA DANTE 
MIRAVET 
12.10.- ASSUMPTES PROPER PLE ORDINARI 



 
 

 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 4/2018 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 1 de març de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
2.0.- RELACIÓ DE FACTURES 5/2018 
 
La següent relació de despeses 5/2018 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 
 
A17054370 PINTURES M.VICH SA 142,77 

ACV18000560 DISOLVENTE SEÑALIZACION 25 LT / ACV18000560 DISOLVENTE DS-105 20 LT 

B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. 1.153,95 

Mano de obra Oficial 1ª / Horas de traslado / Kilometraje / Transporte / Alternador 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 257,35 

RELE DE FASE EUHCM44 230-440V C. GAVAZZI//ASC. 2/PL. MAJOR, 7/PL. MAJOR, 7 / MATERIAL FUNGIBLE//ASC. 2/PL. MAJOR, 
7/PL. 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 1.310,43 

S20-TACJ-009 - Tala parcial de  ( l'arbrat del C/Calldetenes segons pressupost JAR2018/03/49. ) 

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 

B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 314,53 

LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIO CONTENIDOR 20M3 / HORES SERVEI RECOLLIDA / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS 

A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 45,36 

PISTOLA KIT 5 PIEZAS SAGOLA20150105 

 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, FEBRER 

G08546665 ITEC 1.994,08 

PRESSUPOSTOS PROFESSIONAL 5.2 / ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT 5.2 / CERTIFICACIÓ I SEGUIMENT ECONÒMIC 5.2 / 
BANC BEDEC 20 

A64718877 SALTOKI VIC SA 51,43 

7250500085|ELT 9621192 BALASTO BE-226-TC-5-C 

 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL 74,91 

MINES 0,5mm HB STAEDTLE TUB 12 / FUNDES A4 75m ELBA PACK 100 / NOTES 75X75mm APLI GROC PACK12 / TREPANT 2F 
RAPID ECO 20F 

B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 566,67 



 
 

 
 

SORRA FINA ESPECIAL BIG BAG 1Tn *UNI / BIG BAG ARIDS CATALUNYA (NO RETORNABLE) * / ABONAMENT MATERIAL / PALET 
PANOT JIME 

B63378525 CAMP BASE ORGANIZATION SL 248,05 

Lloguer tanques ferro 2m / Ports i recollida, Rally Sprint 

 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 393,88 

S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent el dia 6/02/18.   ) 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 687,47 

S25-AJSJ-003 - Actuacions de manteniment  ( mobiliari urbà i jocs infantils, realitzada els dies 9 i 16/2/18 a diversos 

XXXXXX43F F/2018/337 30,25 

soldar ferros de grades pavello 

 B61096558 Q.C. QUÍMICA PER LA CONSTRUCCIÓ SL 713,9 

HM1213C - Martillo demoledor 1510 w. SDS-MAX / Nº de serie: 48992Y / D-40565 - Set cinceles SDS-MAX 6 pcs. / Memoria USB 

B08638520 SICOSA SL 89,85 

ALBARAN R 801000372 FECHA 21/02/2018 REF:  / INT.HOR.24H 3 DIAS / ALBARAN R 802003787 FECHA 20/02/2018 REF: MANEL / 
ENLA 

XXXXXX43F F/2018/342 59,65 

suport de armari per cobert de reciclatge 

 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 30,65 

Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 550 

La borsa de treball de tècnics/es d'educació infantil: disseny i implementació 

 A58059908 FILL DE J. CUBERTA 180,49 

RAM DE FLOR PER ROSA PERIS 

 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 50,02 

SUBCARPETES, CAIXES ETIQUETES I ENQUADERNADORS 

 B63063929 AUSA GEL SL 148,5 

SARDINES 

  XXXXXX34K F/2018/397 153 

15 TARGES DE TRANSPORT T-10 1 ZONA 

 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 58,01 

SUBMINISTRAMENT CARN I ALTRES ALIMENTACIÓ PER LA LLAR D'INFANTS 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 46,78 

SUBMINISTRAMENT CARN I ALTRES ALIMENTACIÓ PER LA LLAR D'INFANTS 

B63314132 PRISMA VIC 56,64 

CÒPIES FOTOS REIS 2018 

 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 97,09 

TINTA NEGRE IMPRESSORA ÈRICA 

 Q0866007H COL.LEGI DE SECRETARIS, INTERV. I DIPOS. 100 

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I IMPOST MUNICIPAL DEPLUS VÀLUA 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 1.153,74 

Ref.:FRESAR SOQUES / N.Albara:2180567  Data: 21-02-18 / CAMIO IVECO PETIT / ROBOT CADENAS FRESADORA / 
N.Albara:2180593 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 1.164,87 

Ref.:TREURA NEU / N.Albara:2180502  Data: 12-02-18 / RETRO JCB PALA / N.Albara:2180651  Data: 26-02-18 / RETRO PALA JCB 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 144,17 

Ref.:RASA PARQUING POLIGO / N.Albara:2180557  Data: 20-02-18 / ROBOT GIRATORIA RETRO / ROBOT GIRATORIA MARTELL / 
CAMIO I 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 266,2 

Ref.:TRASLLAT MAQUINA / N.Albara:2180673  Data: 20-02-18 / CAMION RAMPA (COMERCIAL LEBRERO PER REPARAR) 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 236,68 

4235 COLA ADHESIVA BARRA RAPID ECO / 0-11301 FULLA CUTER STANLEY / ABC4.025/135 CARGOL ABC C/P BRICO PQ / 
027048025612 C 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 188,97 

EUROSMART COSMOPOLITAN MONOMANDO LAVABO CROM / HORES TREBALL OPERARI- dijous 15 Febrer- casal avis wifi / 
ALIMENTACIO AN 



 
 

 
 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 1,36 

TAP LLAUTÒ 1/2 

  B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 179,66 

10000005-HORES TREBALL OPERARI- dilluns 19 Febrer- conexio comptador / CABLE 1X35mm LLIURE HALOGENS 1 KV / FUSSIBLES 
NH1 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 498,32 

10000004-dimarts 20 Febrer- endolls / 10000005-HORES TREBALL OPERARI- dimarts 20 Febrer- endolls sala actes i quadre ele 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 153,91 

TACO ZEBRA SHARK W-ZX D:12x66MM  / TACO W-UR 10x100+TORN. HEX. 

 A17054370 PINTURES M.VICH SA 142,95 

ACV18000637 MICROESFERAS VIDRIO 25 KG / ACV18000639 LAMINA CUBRETOTDO 4X5 FINO 

B61526646 IQUADRAT INFORMÀTICA SL 78,65 

Periodo anual Abril 2018 - Abril 2019 - (Servei DNS per al domini santjuliavilatorta.cat) / Periodo anual Junio 2018 - J 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,1 

Internet - 6Mb , VILALLEONS 

 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 428,38 

A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/02/2018 - 28/02/2018   ) / CASETA 

B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 278,3 

Hores ( Manteniment ) 

 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 42,35 

M3. MORTER FM80 SORRA NEGRA, CARRER J.V. FOIX 

 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 92,94 

P25-TACM-001 - Subministre material mob.urba. ( durant el mes de febrer a diversos llocs del municipi. ) / P25-TACM-001 

B62348495 LA CINGLERA SL. 1.167,73 

Pendent col.locació pedra a jardinera Fase 1 de Vilalleons. Parlat amb arquitecte municipal Sr.Enric Gil, part que perta 

A58635848 SOCOMOR SA 394,46 

EXOGLACE MG    1 X 25 / MUESTRA EXOGEL / MERCADERIA  

J66997065 NETCAT SERVEIS SCP 217,8 

NETEJA CUINA BELLPUIG 

 XXXXXX43G F/2018/426 66,31 

SERVEIS MEGAFONIA I IMATGE SALÓ CATALUNYA PER ACTE INFORMATIU SOBRE ELS ROBATORIS 

B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 119,79 

QUOTA MENSUAL FIBRA 

 B65960312 CALEFACCIONS PARES SL 1.633,75 

NETEJAR CIRCUITS I BOMES TERRA RADIANT, INSTAL.LAR FILTRE DESFANGADOR I MODIFICAR TUBS CALDERA LLAR 
D'INFANTS 

XXXXXX30Z F/2018/429 739,31 

HORES PALA, MARTELL I CAMIÓ PER TREBALLS AL CARRER CALLDETENES 

A58281262 M. BOADA SA 63,53 

BATERIA DAITEM BATLI-22 / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( LLAR D'INFANTS 
PATULEIA 

B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 408,04 

4,945 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 162006 ; Actual BN= 166951 Ubicación: PÇA. MARQUES D 
ELA 

B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 458,98 

A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/09/2017 - 30/09/2017    ) / CASET 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 371,71 

TACO W-UR 10x100+TORN. HEX.  / CINTA BALIZAR  BLANCO-ROJO 500M  / GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T:9 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 17,16 

PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B 

 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 137 

GUANTES LATEX T.M. C-100 (7,5 - 8) 

 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 70,97 

GERMESAN BACT 5 KG. 

 



 
 

 
 

B65206138 ZONA SOL SL 159,72 

TREBALLS REALITZATS DURANT EL MES DE FEBRER A L'AJUNTAMENT DE ST. JULIÀ I LA GUARDERIA PATULEIA. / 
INTERVENCIÓ OPERARI 0 

XXXXXX39N F/2018/440 612,39 

ALBARA 7/18 PATULEIA / ALBARA 8/18 NETEJA / ALBARA 9/18 INAGURACIO REIS / ALBARA 10/18 CARNAVAL / ALBARA 11/18 
PATULEIA 

B61381745 M.TERRICABRAS S.L. 400,95 

DESEMBUSSAR TUBERIES WC PROFESSORS DE / L'ESCOLA BELLPUIG, PASSAR DETECTOR I NETEJAR / TUBERIA GIMNÀS / 
DESEMBUSSAR TUBE 

P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 1.355,38 

Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m3) / Cànon dep 

B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. 34,49 

SUPORTS REFERENCIA LOCAL REIS 

 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 26,96 

PAPEL HIGIENICO 2C ROMY 40 MTS P-84 

 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 74,96 

pernil gall dindi / ossos espinada  / picada all i julivert / cuixes de pollastre / ous (mitja dotzena) / mandonguilles 

B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 139,43 

S/PLOMO 95 

  B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 478,71 

REF: PAVELLO - HORES OPERARI TREBALL- dimarts 17 Octubre- fotocel.lula bany, interrutor llums , endoll / HORES TREBALL O 

XXXXXX74F F/2018/448 1.238,16 

DINARS CENTRE DE DIA 

 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 123,09 

0007 CHD- S/ PLOMO 95 

 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 218,42 

CANVI DE PNEUMATICS I FUELLE DIRECCIO 0007CHD 

 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 74,45 

CANELONS CARN 

 Q0873001B CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 40 

RENOVACIÓ BIOSPHERE 2017 CENTRE D'INFORMACIÓ DE L'ESPAI NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA A SANT JULIÀ DE 
VIOLATORTA 

Q0873001B CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 40 

RENOVACIÓ BIOSPHERE QUOTA 2018 - CENTRE D'INFORMACIÓ DE L'ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA A SANT 
JULIÀ DE VILA 

B60444114 VERSUS COMUNICACIÓ INTEGRAL S.L. 90,75 

MAPA ÀREA AUTOCARAVANES 

 77092024A TROFEUS CULI 423,5 

TROFEUS PER 21 È RAL.LI SANT JULIÀ 2018 

 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 20,76 

SUBMINISTRAMENT PA PER LA LLAR D'INFANTS 

 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 63,84 

SUBMINISTRAMENT PA PER LA LLAR D'INFANTS I PER LA SARDINADA 

 A58059908 FILL DE J. CUBERTA 180,49 

RAM FLOR BLANCA  

 XXXXXX34K F/2018/461 153 

15 TARGETES DE TRANSPORT T-10 

 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 48,04 

LLOGUER TALLADORA PAVIMENTS PER TREBALLS ÀRE APORTACIÓ RESIDUS 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 44,02 

REF.:TPV29 / N.Albara:3603207  Data: 08-03-18 / COCA PA CROSSANDRA / XOCOLATA CROSSANDRA 

A58492117 VICREU S.A. 161,79 

Sat: 2018//3982 - HUSTLER - TRIMSTART / BUGIA P504/505 SEAT GS / OLI MOTOR / MA D'OBRA REPAS I CANVI FILTRES I BUGIA, 
ES 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 6.418,40 



 
 

 
 

REF: BASURES -1000004- HORES TREBALL- divendres 16 Febrer- instal electrica / 10000005-HORES TREBALL OPERARI- dilluns 12 

B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 22,76 

PA PATULEIA 

  B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 17,32 

PA PATULEIA 

  B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL 199,65 

Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10501926-1 Títol: Aj.St. Julià de Vilatorta - Bàner 40 anys EL 9 NOU EL9 

XXXXXX00L F/2018/502 94,29 

DINAR COL.LABORADORS REVISTA VILATORTA 

 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 25,48 

ETIQUETA ADHESIVA DYMO 11356 -MIDA 89X41 MM PER IM 

 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 55,91 

pernil gall dindi  / ossos espinada / bistec vedella extra / ous / cuixes de pollastre / pit de pollastre 

E66915471 ARÀLIA FLORS CB 27 

ORQUÍDEA PER DESPEDIDA DE L'ELI DEL CENTRE DE DIA 

 B08638520 SICOSA SL 37,91 

ALBARAN R 802004935 FECHA 07/03/2018 REF: CARLES / CANO FREGADERA 1/2" C/FLORON 

E66915471 ARÀLIA FLORS CB 200 

RAMS PER DIA DE LA DONA TREBALLADORA 

 G65856445 AVERLASAILAS: TEATRO DE LO POSIBLE 300 

TEATRE AVERLASAILAS AL SALÓ CATALUNYA PER DIA DE LA DONA 

 XXXXXX48C F/2018/515 3.842,74 

TREBALLS NETEJA Escola publica 

 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 388,17 

Libret aplec caramelles 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 116-17 
 
 Expedient núm.:  116/17 
Emplaçament: diversos carrers de la població  
Promotor:  Gas Natural Catalunya SDG SA  
Objecte: obertura de conducció de gas amb rasa de 40 cm 

 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per Gas 
Natural Catalunya SDG SA i que consisteix en obertura de conducció de gas amb rasa 
de 40 cm. 
 
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 Gas Natural 
Catalunya SDG SA per a l’execució de les obres consistents en obertura de conducció 
de gas amb rasa de 40 cm, situades a diversos carrers de la població, d’aquest 
municipi. 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les 

obres, l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la 
comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora 
corresponent. Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades 
(elèctriques, telefonia aigua, baixa tensió, etc.) per tal de complir amb els 
reglaments i normes inherents en cada cas. 



 
 

 
 

- No es poden iniciar els treballs sense la signatura del assumeix i del projecte 
per part de l’enginyer tècnic (manca la signatura en la documentació aportada) 

- S’atorga la llicència amb els condicionants següents sobre alguns trams, que ja 
s’han consensuat amb els tècnics municipals: 

 El tram en l’avinguda Sant Llorenç, s’ha de realitzar seguint 
les indicacions de l’alineació al vial que preveu el POUM i 
que s’assenyalaran des dels Serveis tècnics municipals 

 Les vàlvules que es proposen per el carrer Rector Roca no 
s’autoritzen 

 El tram entre el carrer de la Font i l’Avinguda Sant Jordi 
(trobada), està mal assenyalat 

- 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. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Les reposicions de la calçada i la vorera es regiran seguint les indicacions dels 
Serveis Tècnics  que determinaran el model de panot o paviment a col·locar. 

- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 
termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 

- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 
1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 
definitiva. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb l’instal·lador municipal per tal que en comprovi i validi l’estat del cablejat 
elèctric, especialment el seu aïllament en Mohms. 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de 
la següent manera: 

  Fer la reposició de paviment de formigó de 10 cm de 
HM20/P/10/1 com a base sobre la subbase de sorra 
compactada al 95% PM. 



 
 

 
 

 Sobre la base de formigó, es col·locarà el paviment de panot, 
pedra o llambordes per la vorera amb idèntic material a 
l’existent, col·locat amb sorra-ciment de 3cm de gruix i 
200kg/m3 de ciment pòrtland i vorada amb ciment 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de  4.164,44 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

o Base imposable:   4.164,44 € 
o Quota:  4.164,44 € x  2,75 % = 114,52 € 

 
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  4.164,44 €) =  34,16 € 
 

TOTAL: (Impost)  114,52 €  + (Taxa)  34,16 €  =  148,68 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 21-18 
 
 Expedient núm.:  21/18 
Objecte: treure bidet, safareig, mobles de cuina vella i posar mobles de cuina nous 

 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que 
consisteix en treure bidet, safareig, mobles de cuina vella i posar mobles de cuina 
nous». 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en treure bidet, safareig, mobles de cuina vella i 
posar mobles de cuina nous. 
 
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 12mesos. 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 
4.235,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   4.235,00 € 
o Quota:   4.235,00  € x  2,75 % =  116,46 € 

 
 
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  4.235,00 € ) =  34,23 € 

 
    

TOTAL: (Impost)  116,46 € + (Taxa)  34,23 €   =   150,69 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 22/18 
 
Expedient núm.:  22/18  
Objecte: fer tanca de jardí 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que 
consisteix en fer tanca de 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 fer tanca de jardí. 
 
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 de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La tanca ha de ser vegetal o bé metàl·lica fins a una alçada màxima de 1,80 m. 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

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

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

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 



 
 

 
 

gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 

- 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 
1.850,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   1.850,00 € 
o Quota:  1.850,00 € x  2,75 % =  50,87 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de B  1.850,00 € ) =  31,85 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  50,87 €  + (Taxa)  31,85 €   =   82,72 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 23/18 
 
Expedient núm.:  23/18 
Objecte: fer teulada nova (canviar teules i posar aïllament) 
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que 
consisteix en fer teulada nova (canviar teules i posar aïllament). 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer teulada nova (canviar teules i posar 
aïllament). 
 
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 de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Segons conversa telefònica mantinguda amb el constructor de l’obra els 
treballs de “fer teulada nova”, son per la retirada de les teules existents, 
col·locació d’aïllament i recol·locació de teula. No s’actua sobre l’estructura. 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
10.000,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   10.000,00 € 
o Quota:  10.000,00 € x  2,75 % =  275,00 € 

 
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 B  10.000,00 € ) =  40,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Càlcul de la taxa 

Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic 
amb material de construcció, bastides, tanques i altres instal·lacions anàlogues. 
 
10 m2 x 15 dies x 1,049 €/m2 =    157,37 € 
 

TOTAL: (Impost)  275,00 € + (Taxa)  40,00 € + (Taxa ocupació) 157,37 €    =  472,35 Euros 

 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 24/18 
 
 Expedient núm.:  23/18 
Objecte: canviar banyera per plat de dutxa 

 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que 
consisteix en canviar banyera per plat de dutxa. 

 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat  
per a l’execució de les obres consistents en canviar banyera per plat de dutxa. 



 
 

 
 

 
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 de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

- 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 
1.735,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  1.735,00 € 
o Quota:   1.735,00 € x  2,75 % =  47,71 € 

 
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 1.735,00 € ) =  31,73 € 
 

TOTAL: (Impost)  47,71 €  + (Taxa)  31,73 €   =  79,44 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CARRER DEL FANG 
 
Vista la sol·licitud de l’interessat, per a l’ocupació de la via pública mitjançant la 
col·locació d’un contenidor al carrer del Fang d’aquesta població, en relació a 
l’expedient núm. 114/17 per la construcció d’un garatge-traster.  
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal. 
 
D'acord amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació 
de terrenys d’ús públic.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’ocupació de la via pública i la liquidació de la taxa per a la seva 
ocupació, que és d’un import de 157,35 €, d’acord amb el que disposa l’Ordenança 



 
 

 
 

fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues. 
 
Segon.- Notificar la corresponent liquidació a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- ADHESIO AL PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN PREVENCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS 
 
Vista l’acta de la comissió de seguiment per a la gestió i l’execució dels plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Vistes les actuacions contemplades en el programa anual del Pla municipal de 
Prevenció d’incendis forestals (PPI), per a la seva execució durant l’exercici 2018. 
 
Vist que l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al PPI és del 
5% (315,95€) del cost total de les actuacions i que el 95% (6.003,05€) restant 
correspon a l’aportació per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Vista l’aplicació pressupostària 11.136.461.00 del pressupost vigent disposa de crèdit 
per import de 350 €, en concepte de transferència per al PPI. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i l’Agrupació de Defensa Forestal Portal de Les 
Guilleries, per al desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Segon.- Aprovar les actuacions el Programa tècnic anual 2018 del Pla de prevenció 
d’incendis forestals, redactat per l’Oficina tècnica de prevenció municipal d’incendis 
forestals de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer.- Facultar  l’alcalde per a formalitzar l’adhesió al Conveni. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Oficina tècnica de prevenció municipal d’incendis 
forestals de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- RESTRICCIÓ DE VEHICLES VILALLEONS 
 
La regidora de Vilalleons presenta la proposta del Servei Territorial de Carreteres de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
relativa a la senyalització de les restriccions de trànsit pesant des de la sortida 189 de 
la C-25 en direcció al nucli de Vilalleons. 
 



 
 

 
 

12.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
12.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern Local s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva 
gestió a les regidories corresponents. 
 
12.2.- RECLAMACIO PATRIMONIAL 
 
La propietat de l’immoble situat al carrer Rector Roca núm.15 sol·licita a l’Ajuntament 
el procediment administratiu per restaurar els desperfectes ocasionats a la façana i 
porta de l’edifici, inclòs en el catàleg del béns del POUM, a conseqüència de l’acte 
vandàlic que va cremar el contenidor de residu orgànic. 
 
L’Ajuntament estudiarà la possible responsabilitat patrimonial derivada dels fets 
exposat per la propietat. 
 
12.3.- MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM 
 
En el proper Ple ordinari d’aquest mes de març no es proposarà l’aprovació inicial de 
diverses modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que estan en fase de 
redacció per tal d’estudiar més detingudament els corresponents documents de 
cadascuna d’elles. 
 
12.4.- PROJECTE LA RAMBLETA 
 
En el proper Ple ordinari del mes de març no es proposarà l’aprovació inicial del 
projecte d’obra ordinària d’urbanització de la Rambleta i itinerari de la Font d’en Titus, 
amb l’objectiu de resoldre els dubtes i suggeriments de les reunions convocades amb 
els veïns. 
 
12.5.- SUBVENCIÓ OBRES DE RESTAURACIÓ D'IMMOBLES D'INTERÈS 
CULTURAL 
 
Vista la publicació de les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural (Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener), 
s’ha adreçat a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural una consulta sobre la condició 
de beneficiari de la línia per a l’execució de les obres de restauració i conservació 
d’immobles de notable valor cultural, amb l’objectiu de restaurar els esgrafiats de la 
façana del Casal Núria a través d’un conveni de cessió d’ús amb la propietat de 
l’immoble, del qual se n’haurien de plantejar les condicions. 
 
Si la futura convocatòria permetés a l’Ajuntament la condició de beneficiari de la 
subvenció, caldria treballar el contingut del conveni per presentar-lo a la propietat. 
 
 
12.6.- ACTIVITATS "SETMANA GRAN" 
 
Des de la regidoria de Serveis socials es proposa complementar l’Homenatge a la 
vellesa que es celebra cada any,  amb un seguit d’activitats, com tallers, xerrades... 
obertes a tots els públics en el marc de la “Setmana Gran” dedicada a la gent gran, 



 
 

 
 

que s’organitzaria del 4 al 10 de juny amb la col·laboració del Casal d’avis, de Xarxa 
Activa’t i l’Ajuntament.  
 
12.7.- NOVA JUNTA AL CASAL D'AVIS 
 
La regidoria de Serveis socials informa a la Junta de Govern Local de la renovació dels 
membres de la Junta del Casal d’avis: senyora Teresa Codony, presidenta; i senyor 
Lluís Alsina i senyora Marga Cirera. 
 
12.8.- PISTA PETANCA 
 
La pista de petanca sol·licitada pel Casal d’avis es construirà a la zona esportiva 
municipal, al costat de les actuals. 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 
12.9.- ATORGAMENT PREMI CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA 
DANTE MIRAVET 
 
La regidoria de cultura informa que el passat dissabte 17 de març, en el marc de la 
proclamació de Montblanc com a Capital de la Sardana 2018, s'han desvelat els 
Premis Capital de la Sardana 2018, atorgant el Premi a la categoria a la Dedicació, a 
Dante Miravet i Mayoral, per la seva activitat primer com a dansaire, entrenador i 
capdanser en diverses colles sardanistes i posteriorment per ser un dels impulsors del 
renovat aplec comarcal d’Osona. 

El lliurament dels Premis serà a Montblanc el dissabte, 10 de novembre, com a un dels 
esdeveniments institucionals destacats del projecte. 

Els Premis Capital de la Sardana suposen un reconeixement per a persones, entitats i 
institucions que han desenvolupat una tasca de difusió i defensa de la sardana i la 
dansa tradicional. 

La comissió Capital de la sardana és l’encarregada d’atorgar-los segons unes 
categories establertes. Els criteris per concedir aquests Premis Capital Sardana tenen 
com a base els mèrits i els esforços desenvolupats, que es consensuen entre tots els 
integrants d’aquest projecte. La comissió recopila, proposa i analitza les diverses 
propostes presentades i després d’un debat i una reflexió profunda a l’hora de valorar 
els mèrits i les activitats de tots els proposats, la Comissió escull els premiats. 

L’Ajuntament es congratula per aquest atorgament al qual va donar suport en l’acord 
que la Junta de Govern Local va prendre.  
 
12.10.- ASSUMPTES PROPER PLE ORDINARI 
 
 
Els punts de l’ordre del dia del proper Ple ordinari del 26 de març que en principi es 
plantegen son els següents: 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

2.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL 

SENYOR JOAN SOLER RIERA 



 
 

 
 

3.- EQUIPARACIÓ PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL QUANT A DIES 

ADDICIONALS PER ANTIGUITAT 

4.- COMPTE DE RECAPTACIÓ 2017 

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

6.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2017 

7.- INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT, SITUACIÓ DE FACTURES I 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL 4T TRIMESTRE 2017. 

8.- PRECS I PREGUNTES 

9.- INFORMACIÓ INSTAL·LACIÓ CÀMERES DE VIGILÀNCIA ALS ACCESSOS DEL 

MUNICIPI 

 
Els regidors de la Junta de Govern Local que no tenen dedicació parcial a l’Ajuntament 
i que reben les assignacions per assistències acordades pel Ple de l’Ajuntament, 
acorden que el Ple extraordinari que es va convocar amb caràcter urgent el passat 11 
de març en motiu de la defunció del senyor Santi Riera, no meriti assignació. En el 
mateix sentit ho han comunicat els regidors del grup municipal del PdCat. 
 
 
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, 
 


