
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000007  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 24 d´abril de 2018 
Horari: De les 21:00 hores a les 23:00 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 

 
Cap  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 6/2018 
2.- APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 7/2018 
3.- APROVACIÓ COMPTES SOREA 1R. TRIMESTRE 2018 
4.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE RESERVAT DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, 
NETEJA I JARDINERIA I MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA 
5.- LLICENCIA OBRES 32/18 
6.- LLICENCIA OBRES 49-17 
7.- LLICENCIA OBRES 33/18 
8.- LLICENCIA OBRES 34-18 
9.- LLICENCIA OBRES 35-18 
10.- CANVI NOM ACTIVITAT IKRAM BENTAYED 
11.- CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIONS ENTITATS 2018 
12.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DE BAR 
RESTAURANT DEL PAVELLO I DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS 
13.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ AMPLIACIÓ HORARI BAR EL JEPI 
14.- INFORMACIONS REGIDORIES 
14.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
14.2.- SUBVENCIONS REBUDES DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE REFORMA I 
MILLORA D'EQUIPAMENTS LOCALS 
14.3.- SUBVENCIO REBUDA DE COMPLEMENT DE PREACORD MESES DE 
CONCERTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
14.4.- PROPOSTES PROPERA CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 



 
 

 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 6/2018 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 9 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 
 
La següent relació de despeses 7/2018 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 

B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 98,19 

0007 CHD - S/PLOMO95 

 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 

B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 474,28 

A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/03/2018 - 31/03/2018   ) / CASETA 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 41,38 

REF: PAVELLO - HORES TREBALL OPERARI- dimarts 27 Març- forat xemeneia netejar caldera 

A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 169,4 

M3. MORTER FM80 SORRA NEGRA ALB. 143576 / M3.MORTER FM80 SORRA NEGRA ALB.143593 

A59753046 BUS CASTELLVI SA 247,5 

8 abril. Servei de trasllat del CORO PENEDÈS de Vilafranca a St. Julià 

 A59753046 BUS CASTELLVI SA 247,5 

8 abril. Servei de trasllat de la CORAL de MASQUEFA a St. Julià 

 B60333150 CORRETJA S.L. 46,49 

DISC 100 MM DIAMANT VAS PREMIUM TURBO 

 B58826819 GRAFICSER 767,22 

RETOLACIÓ VEHICLE PEUGEOT / PARTNER DE COLOR BLANC AMB / VINIL DE TALL DE COLOR / VERMELL 9859-00 I GRIS 
9889-05 / ALS D 

XXXXXX39N F/2018/618 484,89 

ALBARA 16/18 PATULEIA / ALBARA 17/18 PATULEIA / ALBARA 18/18 PATULEIA / ALBARA 19/18 CAMINADA  

B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 350,57 



 
 

 
 

5,115 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 166951 ; Actual BN= 172066 Ubicación: PÇA. 
MARQUES D ELA 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 73,17 

WUPO 2.0 AVELL. ZN.5X60 GG  / WUPO 2.0 AVELL. ZN.5X70 GG  / WUPO 2.0 AVELL. ZN.5X40 GG  / WUPO 2.0 AVELL. ZN.5X50 
GG 

B62800024 VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXT. SL.L. 1.346,73 

TBRASO150 - Bandera Raso 150 x 100 Bandera fabricada en raso doble cara, para mástil de interior. Escut Brodat / Picatge 

B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 110,79 

Revisio i manteniment equip de cloracio ( Instal lacio: CLORADOR CAMP DE FUTBOL Operari: Pep Data: 27/03/18 ) / Hipoclor 

B66269689 REPARACIONS VIC SL 463,56 

Hores treball / Esprai netejador / Grassa JCB / Oli SAE 15W40 motor / Aportació SIGAUS / Oli valvulina HD 90 20L  / Cano 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 65,91 

pit de pollastre / ous / bistec extra / pernil galldindi / hamburguesa de vedella / carn picada de porc 

B63178636 ANIGAMI AVENTURA SL 618,75 

Casal Raid dels Ausetans 

 J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 891,77 

Prolongar tapeta cantell, segellar junta i tapetes cara exterior de les portes del dispensari 

B66629494 HERMEX IBERICA S.L. 437,98 

Centre experiències triangular (120 x 50) ( Fabricat amb panells de melamina de color faig, amb cantells de pvc de 2mm. 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 801,51 

REF.:TPV29 / N.Albara:3603351  Data: 08-04-18 / COCA PA CROSSANDRA / XOCO DESFETA 

P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 1.665,06 

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

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 287,65 

DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 300ML  / GRASA LIQ.HTS ABSOBON PTFE.500ML  / PEGAMENTO KLEBFIX 20GR  / PILA 
ALCALINA WURTH 9V 

B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 202,74 

IQV BURREN XL 360 G 20L  / BUGGY GREEN 1 LT / ACID CLORHIDRIC 32% 30 KG / GARRAFA 25/20 LTS B/S / SIGFITO IQV 
BURREN 20 

A64718877 SALTOKI VIC SA 516,25 

3850000418|PRESTO XT-L GRIFO LAVABO FRIA / 3858000000|CABEZA P/504/605/685 A/FRIA / 2181010002|TANGIT 
PEGAMENTO BOTE 250 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 393,88 

S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent el dia 5/03/18.   ) 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 68,31 

P20-TACJ-004 - Subm.planta ( durant el mes de març a a Plaça Major. ) / P20-TACJ-004 - Ut.nandina T3L. 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 687,47 

S25-AJSJ-003 - Actuacions de manteniment ( mobiliari urbà i jocs infantils, realitzades els dies 16 i 22/03/18 a diverso 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 58,93 

P25-TACM-001 - Subministre material mob.urba. ( durant el mes de març a l'Avda.Montserrat, Pç Marqués de la Quadra, C/Ra 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 213,32 

PIAS ZEB.HEX.+ARAND.5,5x30 DIN7504-K  nau / MANGUERA PROFESIONAL 4C D:1/2  30M per piscina 

B65141855 DESARROLLOS EMP. NEBRIJA SL 78,65 

transport / tanca MOVIT 1250 Groc 

 J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 559,29 

DM de 10 mm / Cargols de 4x40 / Fusta Flandes taula / Cargols 3x30 c/rodó / Frontissa recta 110ª / Melamina blanca de 19 

A08447369 EL 9 NOU 557,57 

Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10502311-1 Títol: Aj.Sant Julià de Vilatorta - Caramelles 

F08226714 ABACUS 11,81 

CART.DIN A4 185gr BLANCA 100u 

 XXXXXX78R F/2018/648 3.025,00 

Redacció del document per aprovació inicial de la Modificació Puntual  nº 6. del POUM de Sant Julià de Vilatorta - "Esme 

A58492117 VICREU S.A. 228,29 

CARCASSA INFERIOR AUTOCUT / CARRET AUTOCUT 40 / MANGUERA HIGHFLEX 19 mm a metres / Carles / Sat: 2018//4211 - 
STIHL – FS 



 
 

 
 

B08638520 SICOSA SL 144,34 

ALBARAN R 802006001 FECHA 22/03/2018 REF: casetes pista / FLUXOR PRESTO 1000 R C/LLAVE REG.+CORTE /  piscines 

B08638520 SICOSA SL 164,54 

ALBARAN R 802007091 FECHA 10/04/2018 REF: MANEL / VALV. DESCARREGA NIAGARA DOBLE/P / FLOTADOR ALTIS 
LATERIAL / OBTURADOR 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 95,12 

pernil gall dindi / ossos espinada / bistec extra / carn picada de porc / cuixes de pollastre / pit de pollastre / mando 

B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 134,79 

Cartells Tupí / Invitacions Tupí / Credencials expositor/organitzador 

 B58826819 GRAFICSER 28,36 

ADHESIU RETOLACIÓ MODIFICACIÓ / PANCARTA / MATERIAL: VINIL DE TALL / COLOR/S: / MIDA: 151x8CM / REF.: DISSABTE 
21 D'ABRI 

B65206138 ZONA SOL SL 36,3 

TREBALLS REALITZATS A L'AJUNTAMENT DE ST. JULIÀ EL DIA 19/03/2018 PER LA REPARACIÓ D'UNA CALDERA QUE NO 
FUNCIONA. / INTE 

XXXXXX48C F72018/711 3.842,74 

TREBALLS NETEJA Escola publica 

 XXXXXX48C F/2018/715 559,99 

TREBALLS NETEJA Extres Patuleia Abril-2.018 

 XXXXXX48C F/2018/716 43,56 

TREBALLS NETEJA 13 d¿abril ,Anar a l¿Ajuntament de Vilalleons. 

 G64281892 FEDERACIÓ DE CORS DE CLAVÉ 322,5 

TRANSPORT CORAL SOLCITI PER TROBADA DE CARAMELLES 

 B61771192 AUTOCARS ESTEVE SL 247,5 

TRANSPORT CORAL DE GELIDA PER LA TROBADA DE CARAMELLES 

 B60352341 COMA BASSAS S.L. 53,66 

MATERIAL PER ESCOLA BELLPUIG 

 XXXXXX84D F/2018/720 816,75 

TREBALLS PALA TRACTOR I TIRAL SAL DIES NEVADA 

 XXXXXX26K F/2018/721 181,5 

INSERCIÓ PUBLICITÀRIA A LA REVISTA TOT CURSOS 

 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 40,18 

MATERIAL PER PISCINES 

 B66923657 MAXI CASA 305,63 

MATERIAL PER LA LLAR D'INFANTS 

 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 140,01 

LLOGUER PERFORADORA PER COL·LOCAR SENYALS 

 B62652805 GRENKE ALQUILER S.L. 383,33 

LLOGUER TRIMESTRE DESFIBRIL.LADOR 

 B62298179 RIPOLL I FILLS SL 120 

SUPORT METAL.LIC PER BARANA LLAC SET FONTS 

 J66695842 08130 ESTUDI DE DISSENY SCP 242 

LLIBRET CARAMELLES INFANTILS 

 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 21,76 

GOTS I TOVALLONS PER CARAMELLES 

 B66923657 MAXI CASA 65,05 

MATERIAL PEL PIS DEL CARRER N'ANNA XICA 13 

 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 40 

CAIXES REGAL PER VOLUNTARIS DE LES CARAMELLES 

 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 185,5 

BOTONS DE FLORS PER SOLAPERES DE LA CANTADA DE CARAMELLES INFANTILS 

B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL 1.368,30 

PORTERIA DE FUTBOL 7 

 



 
 

 
 

B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 246,4 

RESTES VEGETALS MESOS DE GENER A MARÇ 

 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 368,1 

SUBMINSITRAMENT CONGELATS PER LA LLAR D'INFANTS 

 A08619835 ISERN S.A.U. 17,8 

PROTECTOR PANTALLA PER TELÈFON 

 XXXXXX18S F/2018/736 2.964,50 

MEMÒRIES VALORADAES DEL PLA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 

B66028747 VERSÀTILS GASTRONOMIA SL 4.083,10 

DINARS TROBADA CARAMELLES 2018 

 G66069733 ASSOCIACIÓ GRODE 300 

CONFERÈNCIA A LA LLAR D'INFANTS 

 A25032400 MANUFACTURADOS FERRICOS S.A. 87,31 

MATERIAL DE FERROS PER LES PISCINES 

 A59202846 TRIPOSONA S.A. 438,02 

SAL PER LES PISCINES (176,66 EUROS) I SAL PEL DESCALSIFICADOR PAVELLÓ (261,36 EUROS) 

B62844725 10DenceHispahard SL 48,28 

RENOVACIÓ DOMINS vilalleons.cat i vilatorta.cat 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat 
 
 
3.0.- APROVACIÓ COMPTES SOREA 1R. TRIMESTRE 2018 
 
Vist l’estat de comptes del 1r. trimestre de 2018 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de  euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 1r. trimestre de 2018 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 12.830,82 euros.  
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 1r. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE RESERVAT DELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT, NETEJA I JARDINERIA I MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vist l’expedient de contractació del servei de manteniment, neteja i jardineria de zones 
verdes i mobiliari urbà de Sant Julià de Vilatorta, amb caràcter reservat a Centres 
Especials de Treball i Empreses d’Inserció, mitjançant procediment obert amb més 
d’un criteri d’adjudicació.  



 
 

 
 

 
Vista la proposta de la mesa de contractació a favor de l’única proposta presentada 
Fundació privada Tac Osona, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals, 
que han comprovat que la proposta complís totes les condicions establertes en els 
plecs de clàusules administratives particular i plecs de prescripcions tècniques.  
Havent estat atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de 
l’empresa proposada per la Mesa d’adjudicació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local la Corporació, el següent acord:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de manteniment, 
neteja i jardinera de les zones verdes i manteniment del mobiliari urbà de Sant Julià de 
Vilatorta a la Fundació Privada Tac Osona, pel preu de 281.157 € més 29.521,49 € i 
14.057,85 € en concepte d’IVA, corresponent al 50% del contracte respectivament al 
21% i 10% .  
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.171.227.11 del pressupost de despeses de l’exercici 2018 i 
preveure la despesa plurianual per als exercicis 2019, 2020 i 2021.  
 
Tercer.- Notificar al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i emplaçar-
lo perquè comparegui a formalitzar el contracte en document administratiu en el termini 
màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació.  
 
Quart.- Comunicar la contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 32/17 
 
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:  Queda sobre la taula  
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 49/17 
 
Expedient núm.:  49/17 
Objecte: tancament parcial de terreny amb tanques de pal rústic 
 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en tancament parcial de terreny amb tanques de pal rústic. 
 
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 tancament parcial de terreny amb tanques 
de pal rústic. 
  



 
 

 
 

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 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. 

- La tanca s’adequa a l’article 173 del POUM i s’ha d’adaptar en cas de qualsevol 
canvi que es realitzi: 

“Article  173. Tanques 
Els tancats que es pugin disposar en les partions de les finques  es construiran de forma 

que no agredeixin el medi rural on s’emplacen ni barrin el pas als camins existents. 
Només s’admetran els tancats de les finques amb elements vegetals, matolls, estaques, 

tanques de fusta tractada amb autoclau amb tres travessers com a màxim,  filats o 
similars. Les tanques o les seves parts, formades per filats o altres tipus d’elements 
metàl·lics, hauran de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. 

En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques 
pròpies de les tanques urbanes. Amb tot això, s’admet un tancat amb paret de pedra de 
la zona al voltant de les edificacions existents, separat com a màxim 10 m. d’aquestes  

No s’admetran el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin necessàries 
per al desenvolupament dels usos agraris. 

L’alçada màxima de les tanques serà de 2,00 m. mesurat des de la cota natural del 
terreny. 

Les tanques preveuran les obertures que siguin necessàries per garantir el pas per a la 
fauna autòctona, llevat de les tanques de petits recintes, la funcionalitat dels quals hi 
sigui incompatible. 

El que estableixen els punts anteriors s'entén sense perjudici de les facultats que atorga 
als propietaris l’article 388 del Codi Civil.” 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 6.878,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable :   6.878,00 € 
o Quota:   6.878,00 € x  2,75 % =  189,14 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  6.878,00 € ) =  36,87 € 

    

TOTAL: (Impost)  189,14 €  + (Taxa)  36,87 €  =   226,01 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 33/18 
 
Expedient núm.: 33/18  
Objecte: canvi d'una tanca vegetal de separació entre veïns, per mur i un filat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canvi d'una tanca vegetal de separació entre veïns, per 
mur i un filat. 



 
 

 
 

 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canvi d'una tanca vegetal de separació entre 
veïns, per mur i un filat. 
 
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: 
 

- El tancament pot ser massís fins a una alçada màxima de un metre mesurat 
des de la rasant natural del terreny i la resta fins a 1,80 metres vegetal o be 
tanca metàl·lica. 

- 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. 

- 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 1.500,00 
€ i es considera adequat 

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

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

 
 Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 € ) =  31,50 € 

 
        

TOTAL: (Impost)  41,25 € + (Taxa)  31,50 €   =  72,75 Euros 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 34-18 
 
Expedient núm.:  34/18 
Objecte: neteja i anivellament del terreny prèvia a la construcció d'un habitatge 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en neteja i anivellament del terreny prèvia a la construcció 
d'un habitatge. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en neteja i anivellament del terreny prèvia a la 
construcció d'un habitatge. 
 
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 és pels treballs previs a la construcció d’un edifici. No es poden 
realitzar cap tipus de treball que no sigui el pròpiament de neteja i explanació 
del solar existent.  

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

- No es podran començar les obres del edifici nova planta fins a l’atorgament de 
la corresponent llicència urbanística amb la documentació pertinent (projecte 
executiu visat, estudi de seguretat i salut, full d’assumpció de les obres per part  
tècnica, etc.). 

- 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 1.000,00 
€ i es considera adequat 

 

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  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 35-18 
 
Expedient núm.:  35/18  
Objecte: repassar arrebossat balcons façana, col•locar gres al terrat (15 m2) i canviar 
plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en repassar arrebossat balcons façana, col•locar gres al 
terrat (15 m2) i canviar 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 repassar arrebossat balcons façana, col•locar 
gres al terrat (15 m2) i canviar 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. 

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 
1.100,00 € i no es considera adequat. El valor considerat serà de 2.000,00 €  

o Base imposable :   2.000,00 € 
o Quota:   2.000,00 € x  2,75 % = 55,00 € 

 
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 2.000,00 € ) =  32,00 € 
 
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. 
 
6 m2 x  3 dies x 1,049 €/m2 =    18,88 € 
 

TOTAL: (Impost)  55,00 € + (Taxa)  32,00 € + (Taxa ocupació) 18,88 €   =  105,88 
Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- CANVI NOM ACTIVITAT  
 
Expedient 6/2016. En data 19 de març de 2018, la representant del restaurant El Drac 
de Sant Jordi, va presentar, davant aquest Ajuntament, una declaració prèvia de canvi 
de nom de la titularitat de l’activitat de bar-restaurant-servei de venda de menjar per 
emportar, a l’avinguda Sant Jordi, núm. 41, d’aquest municipi.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació de la 
normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació a la 
transferibilitat de les activitats que hi estan sotmeses. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
  
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que la interessada, en representació del restaurant El Drac de Sant Jordi, exerceix una 
activitat de bar-restaurant-servei de venda de menjar per emportar, a l’avinguda Sant 
Jordi, núm. 41, d’aquest municipi, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el 
seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
La interessada haurà de presentar davant aquesta corporació el contracte de 
manteniment dels extintors, l’assegurança de responsabilitat civil i certificat de 
l’empresa que gestioni el tractament dels olis-greixos. 
  
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 10: Tramitació del procediment de comprovació 
de la comunicació prèvia o declaració de responsable per l’obertura d’establiments 
industrials, mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència 
ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, 
per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIONS ENTITATS 2018 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
8/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 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.  
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions, aprovada inicialment per l’Ajuntament en 
sessió plenària de data 28 de setembre de 2015 i definitivament d’una manera 
automàtica per no haver-se presentat cap reclamació en el termini establert en els 
anuncis del DOGC de 22 d’octubre de 2015, del BOPB de 26 d’octubre de 2015, del 
tauler d’anuncis municipal i del web de l’Ajuntament.  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten la 
concessió de subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat al que 
preveu l’article 22.2 de la LGS.  
 
Atès que en els casos concrets objecte d’aquest acord, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat 1.a) de l’article 15 de l’Ordenança: “Quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de 
crèdits aprovades pel Ple.” per tal que es pugui procedir a la concessió de les 
subvencions per concessió directa.  
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita perquè aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni. En aquest mateix sentit l’article 15.2 de 
l’Ordenança General preveu que els convenis seran l’instrument habitual per a 
canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les 
Corporacions Locals.  
 
Atès que segons l’apartat 2n de l’article 15 de l’Ordenança General, en el text del 
conveni, a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixarà el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat.  
 
13 341 48004 SUBVENCIÓ DIRECTA ESCUDERIA OSONA 1.800,00 

08 231 48005 SUBVENCIÓ CONCESSIÓ DIRECTA ASSOCIACIÓ FAMILIAR 300,00 

13 341 48005 SUBVENCIÓ DIRECTA UNIÓ CICLISTA VIC 400,00 

12 326 48007 SUBVENCIÓ DIRECTA AMPA BELLPUIG 3.606,10 

12 326 48009 SUBVENCIÓ DIRECTA AMPA EL ROSER 400,00 

12 326 48010 SUBVENCIO DIRECTA AMPA PATULEIA 400,00 

16 334 48010 SUBVENCIÓ CONCESSIÓ DIRECTA ÒMNIUM CULTURAL 1.000,00 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord: 
 



 
 

 
 

Primer.-  Establir el sistema de concessió directa de subvencions per a les entitats 
sense ànim de lucre que es relacionen a continuació per l’especial naturalesa de les 
mateixes que fa inviable l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases del 
règim de concurrència competitiva, i aprovar-ne els imports atorgats: 

- Escuderia Osona: 1.800 € 
- Associació pares i mares de la llar d’infants municipal “Patuleia”: 

400€ 
- Associació de pares i mares de l’escola Bellpuig : 3.606,10 € 
- Associació de pares i mares de l’escola del Roser: 400 € 
- Agrupació familiar Vilatorta: 300 € 
- Òmnium Cultural: 1.000 € 
- Unió Ciclista Vic: 400 € 

 
Els corresponents convenis per a la concessió directa preveuran el compliment de les 
mateixes condicions que es requereixen per ser beneficiari de les subvencions en 
règim de concurrència competitiva.  
 
Tercer.- Aprovar la minuta dels corresponents convenis reguladors de la subvenció. 
 
Quart-: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’import de la subvenció amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’exercici 2018,  
 
13 341 48004 

08 231 48005 

13 341 48005 

12 326 48007 

12 326 48009 

12 326 48010 

16 334 48010 

 
Cinquè: Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries de les subvencions 
atorgades en règim de concessió directa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS 
DE BAR RESTAURANT DEL PAVELLO I DEL BAR DE LES PISCINES 
MUNICIPALS 
 
Vista l’adjudicació del contracte per a la gestió conjunta del servei de bar-restaurant 
del pavelló esportiu municipal i del servei de bar de les piscines municipals a 
l’interessat, per un termini de 2 anys prorrogables d’any a any amb un màxim total de 4 
anys.  
 
Vista la formalització del contracte de data 19 de juliol de 2016.  
 
Vist el que disposa la clàusula 5a de plec de clàusules tècniques, relativa als deures i 
facultats del concessionari, en el sentit de l’obligació de col·laborar amb el conserge 
del pavelló per al funcionament de les instal·lacions, en especial en el control de 
l’accés a l’equipament.  



 
 

 
 

 
Atès que per donar compliment a la normativa laboral i al conveni del personal laboral 
de l’Ajuntament, el conserge ha de gaudir d’un descans setmanal de dos dies.  
 
Considerant d’interès general que l’equipament estigui obert els dies de descans del 
conserge, tasca que pot dur a terme el concessionari del servei de bar-restaurant en el 
marc del deure de col·laboració en el control d’accés a l’equipament prevista en el plec 
sense concreció del seu abast.  
 
Considerant que el servei de control d’accés suposa pel concessionari una modificació 
de les seves obligacions i va més enllà del que és pròpiament el deure de 
col·laboració, trencant l’equilibri econòmic financer de la concessió previst inicialment.  
 
La naturalesa de la modificació s’entén com a una concreció de les tasques o 
obligacions determinades pel plec de clàusules, concretament a la tasca de 
col·laboració amb el conserge del pavelló. Dit això, la modificació no suposa un canvi 
substancial de l’objecte del contracte però sí una tasca determinada que cal 
especificar i a la qual correspon un complement per la dedicació que pot suposar pel 
concessionari. Tampoc suposa una modificació que pretengui afegir prestacions 
complementàries, tal i com especifica l’article 105 LCSP, sinó definir expressament 
unes tasques ja contemplades genèricament en els plecs.  
 
Considerant que el temps de dedicació del conserge al control d’accés a l’equipament 
suposa aproximadament el 20% de la seva jornada habitual.  
 
Vist el cost de les retribucions del conserge i la seva aplicació proporcional a la 
dedicació a les tasques de control de l’accés a l’equipament.  
 
Vist que el cànon mensual que el concessionari satisfà mensualment a l’Ajuntament 
per la concessió de la gestió conjunta del servei de bar-restaurant del pavelló esportiu i 
del servei de bar de les piscines municipals, és de 600 €.  
 
Vista la prerrogativa de l’Ajuntament, establerta en el contracte administratiu de la 
concessió de la gestió del servei de bar-restaurant del pavelló esportiu, per a 
interpretar, modificar i resoldre el contracte d’acord amb la normativa aplicable.  
 
Considerant que el tràmit d’audiència en els supòsits de modificació contractual previst 
al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és prescindible pel propi 
consentiment del concessionari.  
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord.  
 
Primer.- Modificar les obligacions del concessionari del servei de bar-restaurant del 
pavelló esportiu que assumirà el control d’accés a l’equipament i el concret accés a la 
pista tots els diumenges i dilluns de tot l’any, que es durà a terme segons les directrius 
marcades per la regidoria d’esports de l’Ajuntament.  
 
Segon.- Modificar el cànon mensual a satisfer pel concessionari de la gestió conjunta 
del servei de bar-restaurant del pavelló esportiu i del servei de bar de les piscines 
municipals a l’Ajuntament que serà de 500 €.  



 
 

 
 

 
Tercer.- Establir els efectes de la modificació del contracte de concessió de la gestió a 
partir de l’1 d’abril de 2018 i s’entendrà vigent fins a l’extinció del contracte per les 
causes previstes en el mateix o per la seva modificació.  
 
Quart.- Notificar al concessionari les modificacions del contracte i requerir-lo per a la 
signatura de l’annex del contracte de gestió de servei públic 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ AMPLIACIÓ HORARI BAR EL JEPI 
 
Vista la sol·licitud presentada per la interessada, en representació del bar El Jepi SCP, 
per la qual sol·licita autorització per a poder allargar l’horari de tancament del bar, en 
motiu de la celebració del segon aniversari de l’obertura del Jepi, el proper dia 5 de 
maig de 2018. 
 
Vist el que disposa l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, d 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 
 
Vista l’ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments de bar i 
restauració. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar a la interessada, en representació del bar El Jepi SCP, a la 
celebració del segon aniversari de l’obertura del Jepi el dia 5 de maig de 2018, amb les 
següents condicions d’aforament i horari: 

- Aforament: el número màxim de persones no podrà ser superior a 100, atès 
que a la sol·licitud no s’ha acompanyat una memòria de seguretat. 

- Horari: segons l’ordenança reguladora dels horaris de tancament dels 
establiments de bar i restauració aprovada per l’Ajuntament. 

 L’hora de tancament del local, serà a les 3:00 h., considerant que la 
celebració del segon aniversari de l’obertura del bar és una festa 
assenyalada, per  la qual cosa a l’horari màxim establert pel tancament 
dels locals, a l’estiu,  que és a la 2:00 h. s’allarga una hora més. 

 L’horari màxim permès per la terrassa, a l’estiu, serà fins a les 2:30 h., 
considerant que la celebració del segon aniversari de l’obertura del bar 
és una festa assenyalada,  per la qual cosa a l’horari màxim establert 
pel tancament de les terrasses, a l’estiu, és a les 1:30 h. s’allarga una 
hora més. 

 
Segon.- Fer constar que caldrà prendre les mesures oportunes per tal d’evitar que es 
superin els límits de soroll, que les portes d’entrada, i/o accés al bar s’hauran de 
mantenir tancades, a fi d’evitar que la música pugui molestar als veïns.     
 
Tercer.-  L'Ajuntament no es fa responsable de cap incidència ni danys que es puguin 
produir durant la celebració de la festa. 



 
 

 
 

 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada, en representació del bar El Jepi 
SCP. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 
 
14.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
14.1.- 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 
 
14.2.- SUBVENCIONS REBUDES DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
REFORMA I MILLORA D'EQUIPAMENTS LOCALS 
 
S’informa als regidors que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 12 d’abril de 2018 ha aprovat el Programa complementari de reforma i 
millora d’equipaments locals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
pel qual s’han atorgat a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta els següents ajuts: 
 
Línia de suport 1 "Equipaments culturals" -2019 
Millora de l'Arxiu Històric 
Import: 31.200,89 € 
 
Línia de suport 1 "Equipaments culturals" -2018 
Millora del Saló Catalunya  
Import: 50.000,00 € 
 
Línia de suport 4 "Equipaments esportius" -2018 
Reforma i millora de l'eficàcia energètica del pavelló esportiu municipal 
Import: 50.000,00 € 
 
Línia de suport 4 "Equipaments esportius" - 2019 
Reforma i adequació de les piscines municipals 
Import: 50.000,00 €  
 
 
14.3.- SUBVENCIO REBUDA DE COMPLEMENT DE PREACORD MESES DE 
CONCERTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
S’informa a la Junta de Govern Local que per decret de Presidència de la Diputació de 
Barcelona s’ha aprovat el complement de preacords, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, en favor de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta, pel qual s’atorga un ajut econòmic de 114.487 € a l’actuació de 
“Remodelació del carrer de la Creu del Tall” amb un pressupost de 152.050,29 €. 
 
L’acceptació s’entén automàtica si en el termini d’un mes des de la recepció de la 
notificació, l’Ajuntament no manifesta expressament la seva renúncia. 
 



 
 

 
 

14.4.- PROPOSTES PROPERA CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 
 
S’informa a la Junta de Govern Local que es convocarà durant el mes de maig un Ple 
extraordinari amb l’objectiu de reprendre les obres dels vestidors de la zona esportiva, 
atès que ja s’ha rebut el dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya, emès en sentit favorable a la resolució del contracte amb 
l’empresa Axis Patrimoni SL. 
 
14.5.- FIRA D’ENTITATS 
 
La Fira d’entitats s’inclourà en el programa de la Festa Major 2018, concretament el 16 
de juliol, de les 7 a les 11 del vespre. Es convocarà una reunió amb representants de 
les entitats pel proper 8 de maig a les 9 del vespre, a fi i efecte d’explicar-los la 
justificació del canvi i el nou plantejament. 
 
Gestiona el tema la regidoria d’educació i voluntariat.  
 
14.6.- CESSIÓ DE MATERIAL DE L’AJUNTAMENT A ENTITATS I PARTICULARS 
 
Amb l’objectiu d’establir un protocol per a la cessió de material de l’Ajuntament a 
entitats i particulars (taules, cadires..), s’estableix que les sol·licituds seran 
autoritzades pel regidor d’esports i d’activitats i esdeveniments, prèviament a l’entrega 
per part del cap de l’àrea de serveis i manteniment. 
 
14.7.- MANTENIMENT PISCINES ESTIU 2018 
 
El manteniment de l’equipament de les piscines aquest estiu no es farà per gestió 
directa, sinó que es gestionarà a través d’una empresa que es contractarà, 
degudament qualificada per dur a terme el servei. Prèviament a la contractació caldrà 
fer una modificació pressupostària per transferir l’import del capítol 1 de despeses de 
personal al capítol 2 de compra de béns i serveis- 
 
Gestiona el tema la regidoria d’esports. 
 
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, 
 


