
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000008  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 7 de maig de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:15 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 
2.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES 8/2018 
3.- AUTORITZACIO DE PAS 
4.- LLICENCIA OBRES 36-18 
5.- LLICENCIA OBRES 37-18 
6.- LLICENCIA OBRES 38-18 
7.- LLICENCIA OBRES 39-18 
8.- LLICENCIA OBRES 41-18 
9.- LLICENCIA OBRES 42-18 
10.- LLICENCIA OBRES 32-18 
11.- BASES SUBVENCIONS ENTITATS I CONVOCATÒRIA 2018 
12.- CONVENI AMB LA UVIC PER A L'EXPOSICIÓ DE LA COL·LECCIO TROBALLES 
OSONA. 
13.- INFORMACIONS REGIDORIES 
13.1.- DISSENY ARMARI INSTAL·LACIONS DARRERA ABSIS ESGLÉSIA 
13.2.- XXXV CAMINADA POPULAR 
13.3.- CATÀLEG DE SERVEIS DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AJUTS ECONÒMICS 
13.4.- SUBVENCIÓ WIFI4EU 
14.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 



 
 

 
 

 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 24 d’abril 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 8/2018 
 
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 

B61415774 DISTRIBUCIONS LYF VIC SL 170,61 

Cons taronja polietilè 500 mm. reflectant / ports 

 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 81,84 

CANELONS CARN 

 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 165,48 

Canvi de pneumàtics 2 UNITATS 0007CHD 175/65R14 90/88T 

 B66269689 REPARACIONS VIC SL 155,64 

Hores treball / Filtre aire / Filtre transmissió / Oli SAE 10W30 hidràulic / Aportació SIGAUS, MERLO 

B08658601 ECA, Entidad Colaboradora de la Administración SL Unipersonal 562,65 

INSPECCIÓN INSTALACIÓN TERMICA PABELLON MUNICIPAL DEPORTIVO UBICADO EN AV SANT LLORENÇ SN - SANT JULIA DE 
VILATORTA - AJ 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 38,02 

GAFAS PROTECCION ELECTRA GRIS  / PILA ALCALINA WURTH 1,5V MIGNON LR6  / PILA ALCALINA WURTH 1,5V MICRO LR03 

B58826819 GRAFICSER 387,07 

POLO ALTA VISIBILITAT WT. / M/CURTA 100% COTÓ REF. C3841 / COLOR MARÍ I GROC FLUOR / TALLES: 3-L 15-XL 3-XXL / 
BRO.AJ.ST 

B58826819 GRAFICSER 548,2 

JACKET HURRICANE PAY / BANDES 3M CREMALLERA+SOLAPA / AMB CLICK, CAPUTXA + PUNY ELÀS / 100% 
POLIESTER+PULIORETÀ / COLOR: 

A08001182 SECE SA. 595,76 

SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA C117 TRENCADA AL CARRER PARE MANEL CAÇADOR. / Llumenera JNR-V-CC de 100W VSAP / 
Làmpada VSAP 10 

A08001182 SECE SA. 573,26 

SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA C108 TRENCADA AL CARRER PARE MANEL CAÇADOR. / Llumenera ML-250/TS de 70W VSAP / 
Làmpada VSAP 70 

B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 750,04 

Reparació contenidors segons pressupost 102280418 

 XXXXXX43F F/2018/762 34,03 

ferro rodo de 150+rodo de 8+pla de 25*8 per sombrilles piscines 

 XXXXXX43F F/2018/763 36,42 

arreglar apissonador 

 



 
 

 
 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 271,44 

TOALLITAS TISSU 2C C-4000 / LLAVE DISPENSADOR DEB 

 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

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

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 28,87 

ous / xoriç guisar / pit de pollastre / salsitxes de porc 

 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 5.263,50 

N.Albara:2181316  Data: 30-04-18 / Pressupost: 18025-0.. /. / PISCINES / 

 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 423,5 

ESPOT EMISSIÓ LOCAL OSONA-CANAL TARONJA / CAMPANYA - FIRA DEL TUPÍ - ABRIL 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 213,44 

Fitxes control 35a caminada popoular / Cartell caminada 

 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 180,53 

Diptica caminada Sant Julià 

 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 150,32 

Etiqueta concurs cuina tupí / Diploma concurs cuina tupí / Tiquets mos del Tupí 

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

Hores ( Hores manteniment  ) 

 A58492117 VICREU S.A. 22,98 

LLOGUER RODILLO / CONNECTOR RAPID 15mm 

 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 96,2 

PLACA CARTELA 2 AGUJEROS E-231/30 / TORNILLO C/AVELL. H. ZINC. DIN 965  3*16 / TUERCA EXAG. DIN 934 /8/ ZINC M. 4 / BLIS 

B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL 143,78 

NOTES 75X75mm APLI GROC PACK12 / CINTA 19X33 SCOTCH MAGIC PACK8 / CORRECTOR TOMBOW CINTA 4X10m / CLIPS 2 
30mm NIQUELATS 

B64171895 PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SL 389,18 

Import Exàmens Salut Realitzats (*) / 15/12/2017 XXXXXXX7A / 20/12/2017 XXXXXXX3V  

XXXXXX8J F/2018/780 470,09 

PLATS PER L'APLEC CARAMELLAIRE 

 XXXXXX4K F/2018/781 153 

T15 TARGETES DE TRANSPORT T-10 

 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 280 

SUBSCRIPCIÓ DIARI ARA DE 25/04/18 A 24/04/19 

 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 111,7 

PALS DE FUSTA PER LES PISCINES 

 XXXXXX21X F/2018/784 41,95 

RECOLLIDA GAT 

  B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 119,79 

QUOTA MENSUAL FIBRA ÒPTICA 

 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 167,38 

SUBMINISTRAMENT LÀCTICS PER LA LLAR D'INFANTS 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- AUTORITZACIO DE PAS 
 
Vist l’escrit del representant de Club Ciclista Calma, sol·licitant autorització de pas per 
la Copa Catalana de Cadets i Fèmines, previst pel dia 9 de juny de 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Ciclista Calma pel desenvolupament del pas de la Copa Catalana de Cadets i 
Fèmines, previst pel dia 9 de juny de 2018. 
 
Segon. Fer constar al Club Ciclista Calma, 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 al Club Ciclista Calma.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 36-18 
 
Expedient núm.:  36/18  
Objecte: repassar teulada del garatge 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en repassar teulada 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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en repassar teulada 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.  

- El tipus de teules al admès al Nucli Antic: teula ceràmica. 
- 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 350,00 € i 

es considera adequat 
 

o Base imposable : 350,00 € 
o Quota:  350,00 € x  2,75 % =  9,62 € 

 
 
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  350,00 € ) =  30,35 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  9,62 €  + (Taxa)  30,35 €    =  39,97 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 37-18 
 
Expedient núm.:  37/18  
Objecte: treure banyera i col•locar plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure banyera i col•locar 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 treure banyera i col•locar 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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 650,00 
€ i no es considera adequat.  El valor considerat serà de 1.000,00 €. 

 
o Base imposable :   1.000,00 € 
o Quota:   1.000,00 € x  2,75 % = 27,50 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.000,00 € ) =  31,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  27,50 €  + (Taxa)  31,00 €   =  58,50 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 38-18 
 
Expedient núm.:  38/18  
Objecte: canviar rajoles i mobles de la cuina 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar rajoles i mobles de la cuina. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat 
per a l’execució de les obres consistents en canviar rajoles i mobles de la cuina. 
 
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. 

- 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 
3.000,00 € i es considera adequat 

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

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

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

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

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 39-18 
 
Expedient núm.:  39/18  
Objecte: pintar façana i canviar canal 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en pintar façana i canviar canal. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  



 
 

 
 

 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat 
per a l’execució de les obres consistents en pintar façana i canviar canal. 
 
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. 
- 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.  

- Les canaleres podran quedar dintre la cornisa o bé penjades. Podran ser de 
ceràmica, sense vidrier (tortugues) o de planxa metàl·lica. La secció podrà ser 
semicircular, rectangular o motllurada. Si són metàl·liques hauran de pintar-se 
(excepte les que siguin de zinc, coure, titani o alumini). Els baixants, si van a 
l’exterior, podran ésser de planxa metàl·lica, de ferro, de fosa i laminat. Aquests 
hauran de pintar-se. S’admetran també de coure, de zinc o d’alumini sempre 
que els 2 m primers es deixin protegits amb baina metàl·lica pintada. Es 
prohibeixen expressament els materials plàstics i de fibrociment. 

- 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 
4.000,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   4.000,00 € 
o Quota:  4.000,00 € x  2,75 % =  110,00 € 

 
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  4.000,00 € ) =  34,00 € 
 
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. 
 
3 m2 x 2 dies x 1,049 €/m2 =   6,29 € 
 

TOTAL: (Impost)  110,00 €+ (Taxa)  34,00 € + (Taxa ocupació) 6,29 €  =  150,29 Euros 

 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 41-18 
 
Expedient núm.:  41/18  
Objecte: construcció d'una piscina, pèrgola i mur de tancament exterior 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'una piscina, pèrgola i mur de tancament 
exterior. 
 
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 construcció d'una piscina, pèrgola i mur de 
tancament exterior. 
  
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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu. 

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

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

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

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

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

- 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 es 
gestionarà dins de la mateixa obra. En cas de no ser possible cal que acrediti la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 

        - Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i  voreres, per un valor de: 15 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 675,00 €. 
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 



 
 

 
 

27.591.18 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 30.163,51 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Piscina 37,24 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 20.154,29 € 
Porxo 29,48 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,60(Ct)= 8.702,49 € 

Instal.2,66 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,00(Cu)= 1.308,72 € 
30.163,51 € 

o Base imposable :   30.163,51 € 
o Quota:  30.163,51 € x  2,75 % =  829,49 € 

 
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 30.163,51 € ) =  60,16 € 
 

TOTAL: (Impost)  829,49 €  + (Taxa)  60,16 €   =   889,65 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 42-18 
 
Expedient núm.:  42/18  
Objecte: repassar peces trencades del voltant de la piscina i rejuntar de nou 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en repassar peces trencades del voltant de la piscina i 
rejuntar de nou. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat 
per a l’execució de les obres consistents en repassar peces trencades del voltant de la 
piscina i rejuntar de nou. 
 
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 la piscina, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 
1.850,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.850,00 € 
o Quota:   1.850,00 € x  2,75 % = 96,68 € 

 
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 1.850,00 € ) =  31,85 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  96,68 € + (Taxa)  31,85 € =  128,53 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 32-18 
 
Expedient núm.:  32/18 
Objecte: substituir el tancament exterior i realitzar una rampa d'accés 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Forn de 
pa Sant Julià SL i que consisteix en substituir el tancament exterior i realitzar una 
rampa d'accés. 
 
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 Forn de pa 
Sant Julià SL per a l’execució de les obres consistents en substituir el tancament 
exterior i realitzar una rampa d'accés. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació aportada en que es grafia el 
tipus de rampa que es vol realitzar. 

- 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 
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  
 
 
11.0.- BASES SUBVENCIONS ENTITATS I CONVOCATÒRIA 2018 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
que estableix en l’article 11.2 que la concurrència competitiva és la forma ordinària de 
concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 11.300 € 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 13.341.480.03; 04.334.480.04 i 
05.326.480.06 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
Vista la necessitat d’introduir un coeficient corrector en l’import resultant de l’aplicació 
dels criteris de puntuació previstos a les bases aprovades en l’anterior convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 



 
 

 
 

Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de data 7 de setembre de 2015 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar  
l’associacionisme entre veïns del municipi i la realització d’activitats i projectes, que 
tinguin repercussió en el municipi, per part d’entitats sense ànim de lucre, que els seus 
estatuts regulin el caràcter gratuït dels seus càrrecs, l’obligatorietat d’aprovació dels 
comptes per part per part de l’Assemblea de socis i la condició d’iguals de tots els seus 
socis. 
 
Segon.- Aprovar  la convocatòria per  a l’exercici 2018 d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 11.300 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors 
Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
11.300 € amb càrrec a les aplicacions: 

- 13.341.480.03 : 3.000 € 

- 04.334.480.04 : 6.500 € 

- 05.326.480.06 : 1.800 € 

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
reguladores i trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- CONVENI AMB LA UVIC PER A L'EXPOSICIÓ DE LA COL·LECCIO 
TROBALLES OSONA. 
 
Vista la proposta de conveni entre la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, relatiu a la col·laboració per a 
l’exposició de la “Col·lecció troballes a Osona”. 
 
Atès que es tracta d’una col·lecció que actualment es troba al Monestir de Sant 
Llorenç dels Munts de Sant Julià de Vilatorta, no oberta al públic. 
 
Considerant que la col·lecció te un important interès científic, avalat pel catedràtic de 
paleontologia de la Universitat de Barcelona, Doctor Martinell, entre d’altres 
paleontòlegs, i en conseqüència una vocació didàctica que requereix que es faci 
pública. 
 



 
 

 
 

Tenint en compte que l’exposició inclou icnofòssils, que li dona caràcter excepcional i 
extraordinari. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 
 
Primer: aprovar el conveni entre la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, relatiu a la col·laboració per a l’exposició de la 
“Col·lecció troballes a Osona”. 
 
Segon: atorgar la concessió directa a l’Ajuntament de Vic d’una subvenció per import 
de 2.000 €, en concepte de col·laboració en l’exposició. 
 
Tercer: facultar l’alcalde per a la formalització d’aquest acord. 
 
Quart: condicionar el reconeixement de la subvenció a l’aprovació de la modificació 
pressupostària corresponent que reconegui el crèdit per a l’atorgament de la 
subvenció. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
13.1.- DISSENY ARMARI INSTAL·LACIONS DARRERA ABSIS ESGLÉSIA 
 
Exposició del disseny de l’armari que conté les instal·lacions de telecomunicacions del 
nucli antic que està situat al darrera de l’absis de l’església, amb un cost de 4.000 € 
més IVA. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’urbanisme i serveis. 
 
13.2.- XXXV CAMINADA POPULAR 
 
Proposta que la participació en la caminada tingui caràcter gratuït per als menors de 
12 anys. Per a la resta de participants el preu s’estableix en 6 €. 
 
13.3.- CATÀLEG DE SERVEIS DIPUTACIÓ DE BARCELONA, AJUTS ECONÒMICS 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova la concessió d’ajuts econòmics 
del Catàleg de serveis 2018, dels quals s’han atorgat els següents a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta: 
 



 
 

 
 

 
 
 
13.4.- SUBVENCIÓ WIFI4EU: 
 
Vista la convocatòria de la subvenció “Wifi4EU” de la Comissió Europea per a la 
instal·lació de wifi en instal·lacions municipals que es basaran en una connectivitat de 
banda ampla d’alta velocitat capaç d’oferir als usuaris una experiència d’internet d’alta 
qualitat. 
 
Vist el Reglament (UE) 2017/1953 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
d’octubre de 2017. 
 
Vist que l’Ajuntament pot presentar sol·licitud a la present convocatòria segons el que 
disposen les bases de la mateixa. 
 
Vist l’interès de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en la subvenció per realitzar la 
instal·lació de wifi en equipaments municipals. 
 
Es proposen a la Junta de Govern de la corporació els següents acords: 
 
Primer.- Presentar sol·licitud a la convocatòria de subvencions “Wifi4EU” per a la 
instal·lació de wifi en equipaments municipals. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Comissió Europea als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
13.5.- PROGRAMACIÓ SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN 



 
 

 
 

 
Es convocarà una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per a la resolució del 
contracte de l’obra de construcció dels vestidors de la zona esportiva i represa de 
l’obra mitjançant una nova licitació, per al proper 17 de maig de 2018. 
 
La propera Junta de Govern Local es reunirà el proper 22 de maig de 2018, perquè el 
dilluns 21 és festa locals. 
 
 
 
14.0.- 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, 


