
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000013  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 24 de juliol de 2018 
Horari: De les 21:00 hores a les 23:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Divina Costa Muntadas, Regidora, excusa la seva assistència 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 13/2018 
3.- LLICENCIA D'OBRES 19-18 
4.- LLICÈNCIA D'OBRES 54-18 
5.- LLICÈNCIA D'OBRES 71-18 
6.- LLICÈNCIA D'OBRES 74-18 
7.- LLICÈNCIA D'OBRES 75-18 
8.- LLICÈNCIA D'OBRES 76-18 
9.- LLICÈNCIA D'OBRES 77-18 
10.- LLICÈNCIA D'OBRES 78-18 
11.- LLICÈNCIA D'OBRES 79-18 
12.- LLICÈNCIA D'OBRES 80-18 
13.- LLICÈNCIA D'OBRES 81-18 
14.- LLICÈNCIA D'OBRES 82-18 
15.- LLICÈNCIA D'OBRES 83-18 
16.- LLICÈNCIA D'OBRES 84-18 
17.- LLICÈNCIA D'OBRES 85-18 
18.- LLICÈNCIA D'OBRES 86-18 
19.- LLICÈNCIA D'OBRES 87-18 
20.- LLICÈNCIA D'OBRES 88-18 
21.- LLICÈNCIA D'OBRES 89-18 
22.- LLICÈNCIA D'OBRES 90-18 
23.- LLICÈNCIA D'OBRES 42-16 
24.- ACTUACIÓ MUSICAL CLUB TENNIS 



 
 

 
 

25.- LIQUIDACIÓ ECONÒMICA ORDRE D'EXECUCIÓ BALCÓ C. RECTOR ROCA, 13 
26.- CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT LA RIERETA 
27.- SOL·LICITUD SUBVENCIO PER A LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ 
D'ANIMALS DE COMPANYIA 
28.- SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES 2018 
29.- BAIXA ASSOCACIÓ CIUTATS DE LA CERÀMICA 
30.- ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
31.- ALTRES INFORMACIONS 
31.1.- FIRA DEL TUPÍ 2019 
31.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 4 de juliol de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 13/2018 
 
La següent relació de despeses 13/2018 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: 
 
 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 
  

Data registre Text explicatiu 
 

Euros 

F/2018/1249 A58492117 VICREU S.A. 155,04 

03/07/2018 
Sat: 2018//5139 - HONDA - HRH 536 / GANIVETA TALLAGESPA HONDA HRB535-536,HRD535-536 / 

MA D'OBRA CANVIAR GANIVETA, REPAS  

F/2018/1250 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 8,91 

03/07/2018 
COPIA CLAU SERRETA / LLAVERO 

PORTAETIQ.COL.SUR.100 UN   

F/2018/1251 47812174G VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 1.089,00 

03/07/2018 
sonoritzacio a les 7 fonts 29.06.2018 / sonorització a les 7 

fonts 30.06.2018   

F/2018/1254 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 279,78 



 
 

 
 

03/07/2018 
REF.:TPV29 / N.Albara:3603752  Data: 30-06-18 / COCA PA CROSSANDRA / COCA SENSE SUCRE 

CROSSANDRA / CAVA BRUT CROSSANDRA  

F/2018/1255 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 63,61 

03/07/2018 
MAR0630 MANGUITO RODO INDEX / ARFOM06Z BAGA TANCADA / EMIC660 ESPARREC MIXTE 2 ROSQUES / 

0-28590 RSCAPEUS STANLEY / 2018 

F/2018/1257 A08290538 25 OSONA BUS S.A. 28,42 

03/07/2018 MANLLEU-TAC OSONA JUNY 18 
  

F/2018/1260 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 39,81 

03/07/2018 
Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Higienización 

cooler   

F/2018/1261 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 500,00 

03/07/2018 
Dia:9-6-18 Cursa en ruta BTT Cobertura sanitaria 1 

ambulancia+ 1 metge   

F/2018/1262 B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 210,00 

03/07/2018 
Dia: 30-06-18 Inauguració Skatepark a Sant Julià de Vilatorta. Cobertura sanitaria 1 ambulancia + 2 tes 

Horari de 17 a 2  

F/2018/1263 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 3.047,20 

03/07/2018 Revista Sant Julià de Vilatorta 81 
  

F/2018/1264 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 62,84 

04/07/2018 ous / pernil de gall dindi / pit de pollastre / bistec extra / carn picada de porc / hamburgueses de vedella 
 

F/2018/1265 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 859,98 

04/07/2018 
ALBARA 32/18 PATULEIA / ALBARA 33/18 PATULEIA / ALBARA 34/18 PATULEIA / ALBARA 35/18 

CAMINADA LLUIS MALET / ALBARA 36/18  

F/2018/1266 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 12,10 

04/07/2018 Internet - 6Mb 
  

F/2018/1281 G63082135 EDUCACIÓ PER A L'ACCIÓ CRÍTICA 312,20 

04/07/2018 Teatre educatiu primera representació (Estas Pantallat?) (   ) / gestió personal a Sant Julià de Vilatorta 
 

F/2018/1282 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 793,02 

04/07/2018 
Ref.:18CAMI LA MATA / N.Albara:2181721  Data: 01-06-18 / CAMIO IVECO PETIT / RETRO JCB PALA 

/ LLOGUER XARRAC LLARC / OPE  

F/2018/1283 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 583,00 

04/07/2018 
S20-TACJ-009 - Reposició arbrat  ( segons pressupost JAR 2018/03/90 presentat i acceptat. ) / P20-

TACJ-004 - Pyrus calle  

F/2018/1284 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 90,39 

04/07/2018 BOSSA DEIXALLA G.110 85X105 10 U NEGRE 
  

F/2018/1285 B62724562 
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE 

SL 
1.323,98 

05/07/2018 
9,210 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 181598 ; Actual BN= 

190808 Ubicación: PÇA. MARQUES D ELA  

F/2018/1286 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 148,83 

05/07/2018 REF: BASURES- CICARD TARGETA RFID LF ISO 
  

F/2018/1287 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 63,70 

05/07/2018 
REF: PAVELLO- HORES TREBALL OPEARRI- dimecres 6 Juny- montar altaveus musica / SPIKON 

MASCLE EG3520  

F/2018/1288 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 27,59 

05/07/2018 
REF: CAN ANGLADA- HORES TREBALL OPERARI- dijous 

21 Juny- desconectar cables cgp   

F/2018/1289 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 27,59 

05/07/2018 
REF: CURSA CICLISTA POLIGON- HORES TREBALL 

OPERARI- suministre electric cursa   

F/2018/1290 B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL 1.236,35 

05/07/2018 
ANILLA DEFENSA CORDURA REF. 1000226                                   / GUANTES INSIGNA PATRULLA 

ANTIC.5 P125WS  

F/2018/1292 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 458,98 

06/07/2018 
A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/06/2018 - 

30/06/2018   ) / CASETA  

F/2018/1293 B25727322 WATT ENERGIA SL 1.800,01 

06/07/2018 
**Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

a partir de  

F/2018/1296 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 1.866,48 

06/07/2018 DINARS CENTRE DE DIA 
  



 
 

 
 

F/2018/1297 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 132,00 

06/07/2018 TALLER DE CUINA TASTET 
  

F/2018/1299 B60333150 CORRETJA S.L. 63,40 

06/07/2018 
KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) / KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) / KERAKOLL FUG.ECO 

SCUBA (5K)  

F/2018/1300 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 199,65 

06/07/2018 M3. FORMIGÓ HA-25B20IIA 
  

F/2018/1301 39326286N 
TROFEUS 52 - AGUSTÍ ARROYO 

JAÉN 
30,25 

07/07/2018 TROFEU FUTBOL AFICIONAT 2018 
  

F/2018/1302 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 386,70 

09/07/2018 
Conjunt font ATLAS SIMPLE / Font ATLAS 1 aixeta gris martele / Aixeta polsador niquelada / Reja-

marco PLANA 365x365x35 n  

F/2018/1303 A58281262 M. BOADA SA 142,78 

09/07/2018 
DETECTOR KX-15-DT / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / 

DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIPAL,- Restablir  

F/2018/1304 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 510,49 

09/07/2018 
CROQUETA POLLAST. CAS 4X1  / FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / MONGETA PERONA NAC. 

2X2.5  / FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  /  

F/2018/1305 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 390,25 

09/07/2018 
MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / PÈSOL MOLT DOLÇ     6X1  / 

PATATA A DAUS 2X2.5  / LLUÇ VARET  

F/2018/1306 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 118,34 

09/07/2018 Talonaris tiquets sopar popular 
  

F/2018/1307 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 41,60 

09/07/2018 Adhesius + enganxar-los a targetes 
  

F/2018/1308 G08171407 
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA 

330,26 

09/07/2018 
Prima AUTOMOVILES 0020-006646841 Matrícula E8421BCJ Cobertura desde 07-07-2018 hasta 07-07-

2019. / Consorcio AUTOMOVILES  

F/2018/1309 G08171407 
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA 

361,60 

09/07/2018 
Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005080443 Cobertura desde 07-07-2018 hasta 07-07-2019. / Fondo 

Mut. R.CIVIL GENERAL 0040-0050  

F/2018/1310 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 28,45 

10/07/2018 Serveis per rentat de roba 
  

F/2018/1311 B63378525 CAMP BASE ORGANIZATION SL 389,62 

10/07/2018 
Pressupost: 370-0.. / ___________________________________.. / 9 I 10 DE JUNY / 

___________________________________.. / T  

F/2018/1312 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 108,42 

10/07/2018 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA 
  

F/2018/1313 B80925977 
TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SL 

413,75 

10/07/2018 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 
 

F/2018/1314 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 92,42 

11/07/2018 cuixes de pollastre / picada all i julibert / pernil gall dindi / ossos espinada / mandonguilles grans / ous 
 

F/2018/1316 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 2.609,09 

12/07/2018 
06/07/2018 / Treure paret separació de gimnàs segons pressupost / Fer i col.locar estructura per suport 

d'apanalat de pa  

F/2018/1317 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 787,75 

12/07/2018 
S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida   ( residu vegetal 

corresponent als dies 4 i 5 de Juny. )   

F/2018/1320 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 610,18 

14/07/2018 
MIR800 - Mirall convex de seguretat vial de 800 mm. Ø . / SEAR1600N1P - Senyal d'alumini, triangular 

700 mm., reflectant  

F/2018/1321 47845674Q NURIA VILA CABANAS 7.332,00 

14/07/2018 
500 EXEMPLARS DEL LLIBRE / Estiueig a Sant Julià de / Vilatorta / 22x22cm. 280p. a color. paper / de 

135g. cobertes de 3  

F/2018/1322 A58281262 M. BOADA SA 2.117,50 

14/07/2018 
QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES, R.ANUAL I DISPO. ASSITÈNCIA 

IMMEDIATA DE JULIOL A DESEM ( C.E.I.P BELL PUIG (  

F/2018/1323 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 570,00 



 
 

 
 

14/07/2018 Classes d'anglès Llar infantil Patuleia abril-juny 2018 
  

F/2018/1325 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 94,68 

16/07/2018 
FESTA MAJOR CONCURS DE BOTXES / BULL BLANC / BULL NEGRE / FUET EXTRA CASA GALLART / 

LLONGANISSA EXTRA CASA GALLART / FOR 

F/2018/1326 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 60,30 

16/07/2018 
OSSOS ESPINADA / PERNIL GALL DINDI / OUS / CUIXES 

DE POLLASTRE   

F/2018/1327 G17734948 
ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER 

QUATRE 
925,00 

16/07/2018 IMPORT DE L'ACTUACIÓ DE LA COBLA " LA FLAMA DE FARNERS" EL DIA 14 DE JULIOL DE 2018. 
 

F/2018/1328 B60581691 MONPAPER 96,84 

16/07/2018 
ref. TROBADA GEGANTERA / SAFATA ALUMINI 33,5X40 UNA / TOVA.40X40 2/C BLANC P/100 / GOT 

250CC TRANS.B-50 / GOT 220CC. BLA  

F/2018/1329 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 292,53 

16/07/2018 
REF: BOMBETES LLUMS PLAÇA CATALUNYA FESTA MAJOR- BOMBETES B22 POLICARBONATO LED CAIXES 

DE 25 UNITATS / TRANSPORT URGENT 

F/2018/1331 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 16,98 

16/07/2018 
REF: DUTXA PISCINA - TERMINAL 18 LLAUTÒ / HORES TREBALL OPERARI-dilluns 9 Juliol- soldar 

terminal  

F/2018/1332 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 117,78 

16/07/2018 
Revisio i manteniment clorador i equip de cloracio  ( Operari: Erika Instal lacio: CLORADOR CAMP DE 

FUTBOL Data de la re  

F/2018/1333 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 290,40 

16/07/2018 
Analisi FQ i microbiologic en aigua de bany segons RD742 i D95 - Juny ( Instal lacio: PISCINA 

MUNICIPAL Punt de mostreig  

F/2018/1334 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 315,81 

16/07/2018 REPARTIMENT REVISTA VILATORTA JULIOL 
  

F/2018/1335 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 157,30 

16/07/2018 
REPARTIMENT DE CARTES PERSONALITZADES 

ESCOLA DE MÚSICA   

F/2018/1336 B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL 76,97 

16/07/2018 
JERSEY CREMALLERA TERMICO INTERIOR MARINO PL                           T L ( Nº pedido: VIA181578 

- Nº albarán: AIA18414  

F/2018/1337 A08447369 EL 9 NOU 557,57 

16/07/2018 
Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10503893-1 Títol: Aj. de Sant Julià de 

Vilatorta- Festa Ma  

F/2018/1338 A08447369 EL 9 NOU 181,50 

16/07/2018 
Publicitat. Publicitat. Web - Contracte número: 10504000-1 Títol: O Aj. de Sant Julià de Vilatorta - Bàner 

Festa Major /  

F/2018/1339 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL 193,60 

16/07/2018 
Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10503740-1 Títol: Aj.Sant Julià de Vilatorta - Falca 20" 

Festa Major 2018  

F/2018/1340 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. 4.169,01 

17/07/2018 
[LX-200001] Fuente de alimentación de 24 V 1,3A / [LX-100002] Extension / [LX-100014] 1-Wire 

Extension / [LX-100038] Rel  

F/2018/1341 33957041W CARLES GIRAMÉ PARAREDA 338,80 

17/07/2018 
Impressió lona 500cmX100 amb reforç laterals i ullets Ref.Nit d¿Entitats / Disseny lona Ref.Festa Major 

Sant Julià de Vi  

F/2018/1342 A08946238 INDUSTRIAL BREINCO SAL 1.489,36 

18/07/2018 
Llosa vulcano 50x50x5.5 cm. ceniza m2 / Llosa vulcano 50x50x5.5 cm. ceniza m2 / Llosa vulcano 

50x50x5.5 cm. ceniza m2 /  

F/2018/1343 B63042501 
CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS 

CANELONS SL 
81,84 

18/07/2018 CANELONS CARN 
  

F/2018/1344 B55160550 
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA 

SL 
122,29 

18/07/2018 
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / ROLLO 

IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6   

F/2018/1345 B55160550 
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA 

SL 
334,88 

18/07/2018 
B.B.NEGRA 60X90 G-120 P-300 / BOBI-SIST 2C B / PAPEL HIGIENICO 2C ONE "LILA" 35M. P-96 / 

TOALLITAS TISSU 2C C-4000 / TER  

F/2018/1346 B61789491 
TRIFUSIÓ PROJECTES CULTURALS 

SL 
238,19 

19/07/2018 
Pel pagament final per a la gestió del programa "Anem al teatre" de la Diputació de Barcelona, curs 

2017-18  



 
 

 
 

F/2018/1348 33936468Z MARIA TERESA PAJAROLS CASAS 87,81 

03/07/2018 BALES PALLA PER TROBADA FUTBOL EN VALORS 
  

F/2018/1349 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 146,96 

03/07/2018 SUBMINSTRAMENT LÀCTICS MES DE JUNY 
  

F/2018/1350 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 119,79 

03/07/2018 QUOTA MENSUAL FIBRÀ ÒPTICA 
  

F/2018/1351 B25370008 PLAT PREU SL -CULINARIUM 68,70 

03/07/2018 COBERTS I GERRES PER LA LLAR D'INFANTS 
  

F/2018/1352 46980870N LOIDA BARO CUSCO 97,05 

03/07/2018 ACTUACIÓ BEAT VOICES A L'ESTIU SET FONTS 
  

F/2018/1353 77284326W ENRIC GIL MARES 173,25 

06/07/2018 TEBALLS COL.LABORACIÇÓ MES DE MAIG 
  

F/2018/1356 41562681W ADRIA GINER PUIGDOMENECH 1.040,60 

20/07/2018 100 SAMARRETES AMB LOGO PER L'SKATE 
  

F/2018/1357 77273834K IMMA MASNOU FERRER 153,00 

20/07/2018 15 TARGETES DE TRANSPORT T-10 UNA ZONA 
  

F/2018/1358 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 187,51 

06/07/2018 
PLANTES PER LES PISCINES I PER FESTA DE LA 

VELLESA   

F/2018/1359 33954631F 
FRANCESC XAVIER PALLAROLS 

PALLÀS 
16,74 

11/07/2018 CINTA GROGA PER FIRA EL TUPÍ 
  

F/2018/1360 B66445370 PIZZERIA I BARSSERIA LA FLAMA SL 405,60 

11/07/2018 SOPAR DE SANTA RITA 
  

F/2018/1364 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 119,79 

12/07/2018 QUOTA MENSUAL FIBRA ÒPTICA 
  

F/2018/1365 33940928N 
JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - 

COPISTERIA LA TINTA 
77,97 

13/07/2018 PEN-DRIVE PEL CAMP TORTÍ 
  

F/2018/1366 33932475T MARGARIA BASCOMPTE PERARNAU 30,00 

13/07/2018 CINTA GROGA PER FOC DE SANT JOAN 
  

F/2018/1367 B83985713 AKÍ 11,90 

13/07/2018 FILM DE BOMBOLLES 
  

F/2018/1368 33940732T ENRIC PUIGDESENS CASTILLA 88,20 

13/07/2018 COL.LABORACIÓ MUSICAL A LES SET FONTS 
  

F/2018/1369 A08665838 BON PREU S.A. 39,01 

19/07/2018 
PRODUCTES ALIMENTACIÓ PER ESMORZAR CAMP 

TORTÍ   

F/2018/1370 33939345Q PERE MANEJA TEIXIDO 90,00 

20/07/2018 SESSIÓ ROOM ESCAPE PEL CAMP TORTÍ 
  

F/2018/1371 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 24,95 

20/07/2018 SAMARRETES PELS MONITORS DEL CASAL D'ESTIU 
  

F/2018/1372 B64562846 DROGUERIES PADROS SL 53,10 

20/07/2018 TINY PER SAMARRETES MONITORS CASAL D'ESTIU 
  

F/2018/1373 33940928N 
JOSEP VIÑAS BOIXADERAS - 

COPISTERIA LA TINTA 
139,76 

20/07/2018 14 SAMARRETES ESTAMPADES PEL CAMP TORTÍ 
  

F/2018/1374 A58214941 PARK ACUATIC ROSES SA 150,00 

20/07/2018 
ENTRADES AL PARK ACUATIC ROSES PEL CAMP 

TORTÍ   

F/2018/1375 77273961X MARIA DOLORS VILAREGUT FONT 135,00 

20/07/2018 DINAR CLOENDA CAMP TORTÍ 
  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 19-18 
 
Expedient núm.:  19/18 
Emplaçament:  diversos carrers del municipi 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA (Gas Natural Redes GLP SA) 
Objecte: ampliació de la xarxa de gas natural: obrir una rasa per gas de 0,40x1,00 m i 
de 1.759,03 m. de llargada 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA (Gas Natural Redes GLP SA) i que consisteix en ampliació de la xarxa 
de gas natural: obrir una rasa per gas de 0,40x1,00 m i de 1.759,03 m. de llargada. 
 
Queda sobre la taula per tal de fer consultes als Serveis tècnics municipals 
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 54-18 
 
Expedient núm.:  54/18 
Emplaçament: carrer Mercè, 4 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: escomesa de gas amb rasa de 40 cm. 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa de gas amb rasa de 40 cm.. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa de gas amb rasa 
de 40 cm., situades a carrer Mercè, 4, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  5 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- 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. 

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia 
aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

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

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

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

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

- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 
1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 



 
 

 
 

rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 
definitiva. 

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

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

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

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

base sobre la subbase de sorra compactada al 95% PM. 

llambordes per la vorera amb idèntic material a l’existent, col·locat amb sorra-
ciment de 3cm de gruix i 200kg/m3 de ciment pòrtland i vorada amb ciment 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  Atès que s’aporta un pressupost 
de 250,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:  250,00 € 
o Quota:   250,00 € x 2,75 % =  6,87 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 250,00 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  6,87 €  + (Taxa)  30,25 €  =   37,12 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 71-18 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  71/18 
Objecte: col•locació de jàssera sobre pilars d'obra d'avet laminat de 28x20 cm i 
biguetes de 16x8 cm, coberta amb encadellat d'avet 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en col•locació de jàssera sobre pilars d'obra d'avet laminat 
de 28x20 cm i biguetes de 16x8 cm, coberta amb encadellat d'avet. 
 
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 col•locació de jàssera sobre pilars d'obra 
d'avet laminat de 28x20 cm i biguetes de 16x8 cm, coberta amb encadellat d'avet. 
 
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: 
 

- En visita concertada l’interessat ha informat que la documentació tècnica que 
es requeria està inclosa en la llicència 27/08.   

- 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.  

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.600,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.600,00 € 
o Quota:  1.600,00 € x  2,75 % = 44,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.600,00 € ) =  31,60 € 

     
 

TOTAL: (Impost)  44,00 € + (Taxa)  31,60 €  =  75,60 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
6.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 74-18 
 
Expedient núm.:  74/18  
Objecte: construcció d'una piscina 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'una piscina. 
  
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- La piscina no pot excedir de la rasant natural del terreny.  
- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 

d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 48,00 Ton. de  d’excavació i construcció. No es poden iniciar les obres, 
sense la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit 
de la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

 
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 
12.090,00 € i es considera adequat, ja que es superior al que determina l’ordenança 
fiscal.  
 

o Base imposable :   12.090,00 € 
o Quota:   12.090,00 € x  2,75 % = 332,47 € 

 
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  12.090,00 € ) =  42,09 € 

    

TOTAL: (Impost)  332,47 € + (Taxa)  42,09 €  =  374,65 Euros  

 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 75-18 
 
Expedient núm.:  75/18  
Objecte: repassar teulada i fer vorera de formigó al voltant de la casa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en repassar teulada i fer vorera de formigó al voltant de la 
casa. 

 
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 teulada i fer vorera de formigó al 
voltant de la casa. 
 
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  6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació.  

- 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 
3.400,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   3.400,00 € 
o Quota:  3.400,00 € x 2,75 % = 93,50 € 

 
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  3.400,00  € ) =  33,40 € 

       

TOTAL: (Impost)  93,50 € + (Taxa)  33,40 €   =  126,90 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 76-18 
 
Expedient núm.:  76/18 
Objecte: construcció d'un garatge. Edificació auxiliar a la casa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció d'un garatge. Edificació auxiliar a la casa. 
  
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 construcció d'un garatge. Edificació 
auxiliar a la casa. 
 
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 visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumpció de 
les obres visat per part d’arquitecte i full de justificació del control de qualitat. 

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

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 8,81 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de 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: 4,88 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
219,16 €. 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 
50.000,00 € i es considera adequat, ja que es superior al que determina l’ordenança 
fiscal.  

Superfície construïda garatge : 96,15 m2   

 
o Base imposable :   50.000,00 € 
o Quota:   50.000,00 € x  2,75 % =  1.375,00 € 

 
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  50.000,00 € ) =  80,00 € 

       

TOTAL: (Impost)  1.375,00 € + (Taxa)  80,00 €   = 1.455,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 77-18 
 
Expedient núm.:  77/18  
Objecte: col•locar peces especials de formigó per gual. Fer rampa de formigó al jardí 
per cadira de rodes 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en col•locar peces especials de formigó per gual. Fer 
rampa de formigó al jardí per cadira de rodes. 
 
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 col•locar peces especials de formigó per gual. 
Fer rampa de formigó al jardí per cadira de rodes. 
 
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.  

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.200,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  1.200,00 € 
o Quota:   1.200,00 € x  2,75 % = 33,00 € 

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

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

TOTAL: (Impost)  33,00 €  + (Taxa)  31,20 €   =   64,20 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 78-18 
 
Expedient núm.:  78/18  
Objecte: repassar revestiment d'arrebossat en paret pati i menjador (20 m2) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en repassar revestiment d'arrebossat en paret pati i 
menjador (20 m2). 
 
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 revestiment d'arrebossat en 
paret pati i menjador (20 m2). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 



 
 

 
 

donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 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 € ) =  33,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  9,62 €  + (Taxa)  33,50 €   =  43,12 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 79-18 
 
Expedient núm.:  79/18  
Objecte: reparació terrassa (10 m2). Treure gres i tela. Col•locar tela impermeabilitzant 
i gres 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparació terrassa (10 m2). Treure gres i tela. Col•locar 
tela impermeabilitzant i gres. 
 
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 reparació terrassa (10 m2). Treure gres i tela. 
Col•locar tela impermeabilitzant i gres. 
 
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. 

- 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 680,00 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que es considera el valor real i efectiu. 
El valor considerat serà de 1.360,00 €  

 
o Base imposable :   1.360,00 € 
o Quota:  1.360,00 € x  2,75 % =  37,40 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  1.360,00 € ) =  31,36 € 
 

TOTAL: (Impost)  37,40 €  + (Taxa)  31,36 €    =  68,76 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 80-18 
 
Expedient núm.:  80/18  
Objecte: paviment a jardí 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en paviment a jardí. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en paviment a jardí. 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  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: 
 

- 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.  

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
12.598,20 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   12.598,20 € 
o Quota:  12.598,20 € x 2,75 % =  346,45 € 

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

 
 Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 12.598,20 € ) =  42,59 € 
 

TOTAL: (Impost)  346,45 €  + (Taxa)  42,59 €   =  389,04 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 81-18 
 
Expedient núm.:  81/18  
Objecte: canviar banyera per plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar banyera per plat de dutxa. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en canviar banyera per plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  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.  

- 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 750,00 
€ i es considera adequat 
 

o Base imposable :   750,00 € 
o Quota:  750,00 € x  2,75 % =  20,62 € 

 
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  750,00  € ) =  30,75 € 
 

TOTAL: (Impost)  20,62 €  + (Taxa)  30,75 €   =  51,37 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 82-18 
 
Expedient núm.:  82/18 
Objecte: reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres: planta primera, 
planta segona i planta altell i reforma del cobert existent en la part posterior del pati 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres: 
planta primera, planta segona i planta altell i reforma del cobert existent en la part 
posterior del pati. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma interior d'un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres: planta primera, planta segona i planta altell i reforma del cobert existent en la 
part posterior del pati. 
 
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: 
 

- Aquesta llicència es per legalitzar els treballs que s’estaven executant i que no 
estaven inclosos en la llicència urbanística atorgada. En la inspecció efectuada 
es va observar que possiblement es faran treball en la planta baixa que no 
estan inclosos en aquesta llicència. En cas de que es pretenguin realitzar 
treballs en aquesta planta, cal tenir prèviament la corresponen llicència 
atorgada. 

- S’inclou (i es comptabilitza en el pressupost) els treballs de col·locació de gres 
en les terrasses planta coberta i primera (31,78 m2). 

- 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  



 
 

 
 

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

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 6,79 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de 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: 4,70 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
211,50 €. 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 
40.419,52 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 44.156,76 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda cobert : 17,08 m2   
Superfície construïda habitatge : 102,56 m2 

119,64 m2 
Pavimentació terrasses exteriors: 31,78 m2 

 17,08 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,70(Ct) x 1,00(Cu)= 5.882,35 € 
102,56 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,60(Cu)= 40.367,61 € 
Pavimentació terrasses exterios 31,78 m2 x 60 €/m2 = 1.906,80 € 

44.156,76 € 

o Base imposable :  44.156,76 € 
o Quota:  44.156,76 € x 2,75 % = 1.214,31 € 

 
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 44.156,76 € ) =  74,16 € 
 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  1.214,31 €  + (Taxa)  74,16 €  =  1.288,47 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
15.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 83-18 
 
Expedient núm.:  83/18 
Objecte: restaurar façana, canviar tancament i pintar la façana. Rebaixar la vorera per 
entrada de cotxes 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en restaurar façana, canviar tancament i pintar la façana. 
Rebaixar la vorera per entrada de cotxes. 
 
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 restaurar façana, canviar tancament i pintar la 
façana. Rebaixar la vorera per entrada de cotxes. 
  
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 la normativa del POUM. 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. 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
3.100,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 3.100,00 € 
o Quota:  3.100,00 € x  2,75 % =  85,25 € 

 
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 3.100,00 € ) =  33,10 € 
 
 
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 7 dies x 1,049 €/m2 =    44,06 € 

    

TOTAL: (Impost)  85,25 € + (Taxa)  33,10 €+ (Taxa ocupació) 44,06 €    =  162,41 
Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 84-18 
 
Expedient núm.:  84/18  
Objecte: reforma de la cuina, instal•lació de parquet i pintura de la zona de dia 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma de la cuina, instal•lació de parquet i pintura de 
la zona de dia. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma de la cuina, instal•lació de parquet i 
pintura de la zona de dia. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 



 
 

 
 

Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 
1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 

ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
11.500,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 11.500,00 € 
o Quota:  11.500,00 € x  2,75 % =  316,25 € 

 
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 11.500,00 € ) =  41,50 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  316,25 €  + (Taxa)  41,50 €    =  357,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
17.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 85-18 
 
Expedient núm.:  85/18 
Objecte: paviment imprès en un tros del jardí 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en paviment imprès en un tros del jardí. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en paviment imprès en un tros del jardí. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  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.  

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



 
 

 
 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.350,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  1.350,00 € 
o Quota:   1.350,00 € x 2,75 % = 37,12 € 

 
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  1.350,00 € ) =  31,35 € 

 

TOTAL: (Impost)  37,12 €  + (Taxa)  31,35 €   =   68,47 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
18.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 86-18 
 
Expedient núm.:  86/18 
Objecte: canviar teules trencades de la teulada 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canviar teules trencades de la teulada. 
 
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 teules trencades de la teulada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 



 
 

 
 

Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 
1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 

ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.000,00 € 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  
 
 
 
19.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 87-18 
 
Expedient núm.:  87/18 
Objecte: canviar teules trencades de la teulada 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar teules trencades de la teulada. 
  
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 canviar teules trencades de la teulada. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.000,00 € 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  
 
 
 
20.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 88-18 
 
Expedient núm.:  88/18 
Objecte: canviar tanca exterior vegetal per una de mimbre 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar tanca exterior vegetal per una de mimbre. 
 
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 canviar tanca exterior vegetal per una de 
mimbre. 
 
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.  

- 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 900,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable : 900,00 € 
o Quota:   900,00 € x 2,75 % =  24,75 € 

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

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

TOTAL: (Impost)  24,75 €  + (Taxa)  30,90 €   =  55,65 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
21.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 89-18 
 
Expedient núm.:  89/18 
Objecte: reparació/canvi de rajoles del balcó superior 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparació/canvi de rajoles del balcó superior. 
  
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 reparació/canvi de rajoles del balcó superior. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.482,25 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   1.482,25 € 
o Quota:   1.482,25 € x  2,75 % =  40,76 € 

 
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  1.482,25 € ) =  31,48 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  40,76 €  + (Taxa)  31,48 €   =   72,24 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
22.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 90-18 
 
Expedient núm.:  90/18 
Objecte: arrebossar garatge 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en arrebossar garatge. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en arrebossar 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 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 
1.300,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.300,00 € 
o Quota:  1.300,00 € x 2,75 % =  35,75 € 

 
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  1.300,00 € ) =  31,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  35,75 €  + (Taxa)  31,30 €    =  67,05 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
23.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 42-16 
 
Expedient núm.:  42/16 
Emplaçament:  polígon 2, parcel•la 25  (Puigsec) 
Promotor:  Orange Espagne SAU 
Objecte: instal•lació d'una estació base de telefonia mòbil 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Orange 
Espagne SAU i que consisteix en instal•lació d'una estació base de telefonia mòbil. 
 
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 Orange 
Espagne SAU per a l’execució de les obres consistents en instal•lació d'una estació 
base de telefonia mòbil, situades a polígon 2, parcel•la 25  (Puigsec), d’aquest 
municipi. 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini  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. 



 
 

 
 

- Caldrà tenir l’autorització de les propietats privades afectades per la instal·lació. 
- Cal complir amb les condicions i mesures correctores del informe emès pel 

Consorci de l’Espai Natural Guilleries-Savassona, que gestiona el “PEPMEN”. 
- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (gas, electricitat, 

aigua, baixa tensió, etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

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

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

- Les reposicions de camins i del paisatge, es farà seguint les indicacions dels 
Serveis Tècnics  que determinaran el sistema d’execució segons sigui al cas. 

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 0,015 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 

 
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 
4.725,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que es considera valor real i 
efectiu dels treballs. El valor considerat serà de 25.000,00 €  

 
o Base imposable:   25.000,00 € 
o Quota:   25.000,00 € x  2,75 % =  687,50 € 

 
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 25.000,00 €) =  55,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  687,50 €  + (Taxa)  55,00 € = 742,50 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
24.0.- ACTUACIÓ MUSICAL CLUB TENNIS 
 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud de l’interessat, com a representant legal del restaurant del Club 
Tennis Sant Julià, per la qual es demana autorització per a la realització d’una activitat 
de caràcter musical en les instal·lacions del club, el vespre del dia 27 de juliol. 
 
Vist l’expedient (3/2009) de l’activitat de centre esportiu autoritzada per resolució de 
l’alcaldia de data 18 de juliol de 2013. 
 
Atès que es tracta d’una activitat de caràcter extraordinari per ser diferent respecte 
l’activitat per la qual l’establiment té autorització. 
 
Vist el que disposa la Llei 11/2009, de 19 de desembre, reguladora dels espectacles 
públics i activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. L’Orde INT/358/2011, de 19 
de desembre, pel qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic i de les 
activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 
 
Vist el mapa de capacitat acústica vigent al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Autoritzar, amb caràcter extraordinari, al Club Tennis Sant Julià l’activitat 
musical consistent en un concert d’estil pop-rock dels anys 80, que es descriu a la 
sol·licitud, pel dia 27 de juliol, amb les següents condicions d’aforament, horari, 
contaminació acústica i prevenció de conductes incíviques: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

25.0.- LIQUIDACIÓ ECONÒMICA ORDRE D'EXECUCIÓ BALCÓ C. RECTOR 
ROCA, 13 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 26 de juny de 2018, 
en relació al despreniment parcial de la llosa del balcó que dona a la via pública de 
l’immoble situat al carrer del Rector Roca, núm. 13, d’aquesta població. 
 
Vist el decret de l’alcaldia de resolució d’ordre d’execució de reparació del balcó de 
l’immoble situat al carrer del Rector Roca, núm. 13, amb unes obres valorades en 
4.840,00 €. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, en el que es posa de manifest que 
s’han efectuat els treballs de reparació del balcó especificats en l’informe tècnic emès 
en data 26 de juny de 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar la corresponent liquidació econòmica, segons l’ordenança fiscal núm. 
5, reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres i l’ordenança fiscal 
núm. 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. 
 
Segon: Notificar la corresponent liquidació a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
26.0.- CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT LA RIERETA 
 
Vista la comunicació ambiental d’un canvi no substancial de l’explotació ramadera de  
La Riereta, efectuada pel representant de la societat Llopeta SCP. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
segons el qual informa favorablement el canvi no substancial de l’activitat ramadera de 
la Riereta, amb una capacitat de 480 garrins, 1240 porcs engreix, 90 vedells engreix i 
171 gàbies de conills. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament es dona per assabentat del 
canvi no substancial de l’explotació ramadera de la Riereta comunicada per la societat 
Llopeta SCP. 
 
Segon: Aprovar la liquidació econòmica per l’aplicació de l’Ordenança fiscal núm. 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 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 €. 
 
Segon: Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns.  



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
27.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIO PER A LA IDENTIFICACIÓ I ESTERILITZACIÓ 
D'ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Vista la Resolució TES/1550/2018, de 29 de juny, de convocatòria de subvencions per 
fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia per a l’any 2018. 
 
Vistes les Bases reguladores de les subvencions convocades, aprovades per l’Ordre 
TES/62/2018 de 7 de juny. 
 
Atès que l’Ajuntament te un conveni de col·laboració signat amb el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Associació de Defensa dels Animals d’Osona, en el qual s’estableixen 
mecanismes de coordinació per a campanyes de protecció d’animals.  
 
Vista l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia en la qual s’estableix 
l’obligació dels propietaris dels animals a tenir-los identificats mitjançant un sistema de 
microxip homologat. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local concórrer a la convocatòria de subvencions per 
fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia per a l’any 2018. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
28.0.- SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES 2018 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de març de 2014, pel qual es va aprovar 
l’adhesió a les Bases Reguladores d’ajuts d’urgència social d’Osona, que regulen les 
prestacions econòmiques d’urgència social que es gestionen des dels serveis socials 
bàsics de la comarca d’Osona, i el seu procediment de concessió. Bases Reguladores 
que van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de gener 
de 2014.  
 
Vista la proposta de convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores d’ajuts d’urgència social, 
per a l’atorgament de subvencions per a activitats  extraescolars, any 2018.  
 
Atès que l’objecte d’aquesta proposta és el finançament de la inscripció a les activitats  
extraescolars per part d’infants i/o adolescents de 3 a 18 anys de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
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 de les Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot 
determinant el termini de presentació de sol·licituds, tràmit que es farà a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria d’ajuts econòmics per a la inscripció i participació a 
les activitats extraescolars per part d’infants i/o adolescents de 3 a 18 anys de Sant 
Julià de Vilatorta, subvencions que s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i 
amb els criteris establerts a les bases d’ajuts d’urgència social a les quals es va 
adherir l’Ajuntament. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa de 3.000 € que es destinarà a aquestes actuacions amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 08.231.480.01. 
 
Tercer.- Introduir la convocatòria a la BDNS per a la seva publicació en el BOPB. 
 
Quart.- Comunicar i publicar aquesta convocatòria a totes les persones potencialment 
beneficiàries. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
29.0.- BAIXA ASSOCIACIÓ CIUTATS DE LA CERÀMICA 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’abril de 2013 pel qual es va aprovar la 

incorporació de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’Associació Espanyola de 

Ciutats de la Ceràmica i sol·licitar la seva acceptació com a soci ordinari de la mateixa, 

acordant l’aportació de 450 euros com a quota anual. 

 

Considerant que l’Ajuntament no utilitza els serveis que ofereix l’Associació i en 

conseqüència la quota que anualment satisfà no es materialitza en cap benefici per la 

promoció de les activitats que es promouen des de l’Ajuntament per al foment de la 

terrissa. 

 

Vist el que disposa l’article 14 dels Estatuts de l’Associació Espanyola de Ciutats de la 

Ceràmica en relació a les causes de baixa de l’Associació. 

 

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

 

Primer: Sol·licitar la baixa de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’Associació 

Espanyola de Ciutats de la Ceràmica, renunciant a la condició de soci de l’entitat. 

 

Segon: Comunicar al Comitè executiu de l’Associació el present acord als efectes 

oportuns. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

30. ATORGAMENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat conductor - titular, i amb el 
següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2018002643, en data 12 de juliol de 2018. 

 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat,  
com a titular conductor, amb les condicions establertes en la normativa vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la interessada aquesta resolució, fent-la coneixedora del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 

 
 
31.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
31.1.- FIRA DEL TUPÍ 2019 
 

S’informa als regidors del canvi en la direcció artística de la Fira del Tupí que la 

propera edició es durà a terme per part de Núria Nofrarias Espadamala, professora de 

disseny d’interior a l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP), del màster 

en 3D i de realitat augmentada de l’Institut de Formació Contínua IL3 – UB, a més 

d’altres cursos anteriors a Barcelona Activa, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de 

Vic o l’Ajuntament de La Garriga. Té experiència en l’àmbit de disseny i gestió 

d’esdeveniments, fires, equipaments i espais comercials i ha participat en diferents 

esdeveniments com +++CCC del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), VICCC 



 
 

 
 

– Vic Capital de la Cultura Catalana, Internacional LXXII “Diseño y nuevas formas en 

cerámica”, “Pop Up” de l’Ajuntament de Vic, “Biennal d’escultura i espai Urbà” de 

l’Ajuntament de Torelló, “El disseny és útil?” de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals o “Intervencions escultòriques” de la Universitat de Barcelona. 

Finalment, ha estat premiada amb: el Premi I+T “Memorial a Joan Capdevila”, Premi 

Fundació Dúctil Benito i “Nous Professionals” del CECOT, “Cristall de plata” en el 

Simposi de Neu Compacta d’Encamp i finalista al Concurs NACE 2017 de Ceràmica 

de Navarrete o el Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017. 

 

D’altra banda, s’informa també del canvi de data de celebració de la propera edició de 

la Fira del Tupí la qual celebrarà el 2 de juny. 
 
 
 
31.2.- 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, 


