
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000015  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 20 de setembre de 2018 
Horari: De les 21:00 hores a les 23:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor, s’excusa 
  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- APROVACIO RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICÈNCIA D'OBRES 92-18 
4.- LLICÈNCIA D'OBRES 93-18 
5.- LLICÈNCIA D'OBRES 94-18 
6.- LLICENCIA D'OBRES 95-18 
7.- LLICÈNCIA D'OBRES 96-18 
8.- LLICÈNCIA D'OBRES 97-18 
9.- LLICÈNCIA D'OBRES 98-18 
10.- LICITACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EQUIP 
MULTIFUNCIÓ 
11.- SOL·LICITUD PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A L'EXECUCIO 
D'ACTUACIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA 
12.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
13.- ALTRES INFORMACIONS 
13.1.- INSPECCIONS SALUT PÚBLICA DIPUTACIÓ MERCAT MUNICIPAL 
13.2.- ASSUMPTES ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI 
13.3.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 



 
 

 
 

 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 3 de setembre de 2018, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- APROVACIO RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 15/2018 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 

 

Núm. doc. 
Import 

fac. 

Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2018/1555 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 20180101804039 74,05 

10/08/2018 
*** CASAL D'AVIS: EXTINCIÓ CAMPANA CUINA / Revisió anual Extinció Automàtica 
campana / de la cuina. Composta per: / 1 bo 

31/07/2018 

 F/2018/1556 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0091935240 612,92 

10/08/2018 
CONO MENU VAIN-XOCO 1X40  / COPA HAPPY VAIN-XOCOLATA 1X36  
AOC:48421150 

10/08/2018 

 F/2018/1557 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 20180101804080 16,58 

13/08/2018 Càrrega extintor pols AB-3 / amb n. placa P0075463 AOC:48473540 31/07/2018 

 F/2018/1594 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A318468 264,29 

21/08/2018 
B.B.BLANCA IND. 80X105 G-180 P-250 / ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-
6 AOC:48707823 

17/08/2018 

 F/2018/1595 B60746591 PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL A 180250 1.149,50 

21/08/2018 
Per la contractació de "COMPANYIA +TUMACAT". /  El dia 12 d'agost de 2018. 
AOC:48737892 

12/08/2018 

 F/2018/1596 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 18012811 1.913,92 

22/08/2018 Gasoil Automoció AOC:48755895 

 

21/08/2018 

 F/2018/1597 B61686168 COMPANYIA D'UNIFORMES TECNIPRO S.L. 608705 109,99 

22/08/2018 PICO / COFIA REJILLA AOC:48753682 30/07/2018 

 F/2018/1599 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF18006345 68,67 

23/08/2018 
ACV18003110 PENT 07111 RODILLO SUPER FELPON  50X22 M.PP / ACV18003129 
DISOLVENTE DS-105 LIMPIEZA  STD AOC:48778824 

10/08/2018 

 F/2018/1600 B43687276 PRODUCTES DE LA TERRA - AVELLANA DIGITAL SL 16601 50,00 

23/08/2018 ESTELADA / ENVIAMENT AOC:48791330 23/08/2018 

 F/2018/1601 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 441-A 1.150,08 

26/08/2018 Edifici Ajuntament AOC:48842865 

 

26/08/2018 

 F/2018/1602 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 442-A 104,75 

26/08/2018 Saló Catalunya AOC:48842866 

 

26/08/2018 

 F/2018/1603 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 443-A 180,99 



 
 

 
 

26/08/2018 Ca l' Anglada AOC:48842867 

 

26/08/2018 

 F/2018/1604 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 444-A 1.968,42 

26/08/2018 Pavelló Esportiu AOC:48842869 

 

26/08/2018 

 F/2018/1605 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 445-A 60,42 

26/08/2018 Marquesines Autobus AOC:48842870 26/08/2018 

 F/2018/1606 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 446-A 1.574,67 

26/08/2018 Llar d'Infants AOC:48842872 

 

26/08/2018 

 F/2018/1608 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 448-A 862,50 

26/08/2018 Consultori mèdic AOC:48842882 

 

26/08/2018 

 F/2018/1609 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 449-A 431,12 

26/08/2018 Centre de dia AOC:48842883 

 

26/08/2018 

 F/2018/1610 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 450-A 83,74 

26/08/2018 Aula de Cultura AOC:48842884 

 

26/08/2018 

 F/2018/1611 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 451-A 130,68 

26/08/2018 EXTRES CASALET PATULEIA -ESTIU -2.018 AOC:48842888 26/08/2018 

 F/2018/1612 77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 452-A 294,94 

26/08/2018 Extres Casalet Col.legi pùblic .Estiu-2.018 AOC:48842889 26/08/2018 

 F/2018/1621 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2018/424 967,39 

28/08/2018 
Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  ( /tona) / Tractament de 
lixiviats (¿/m3) / Cànon dep 

31/07/2018 

 F/2018/1624 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 18055684 704,21 

30/08/2018 
7,320 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 190808 ; 
Actual BN= 198128 Ubicación: PÇA. MARQUES D ELA 

08/08/2018 

 F/2018/1625 B58826819 GRAFICSER 

 

A 1319 29,35 

30/08/2018 
PANTALONS MULTIBUTXAQUES COTÓ / CHIN REF.1003 / COLOR GRIS / TALLA 38 / 
No s'acceptarà cap reclamació / passats 15 dies 

25/08/2018 

 F/2018/1626 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1232867 14,52 

31/08/2018 BRIDA NYLON NATURAL 4,5x360MM  AOC:49068859 30/08/2018 

 F/2018/1627 B61194635 MULTI SERVIS CAPRI SL A 290 133,10 

31/08/2018 Codi: L01008225 / Termo dosif. 5L. / MALETA ISOTERMICA / (3 Safates) AOC:49080463 20/07/2018 

 F/2018/1628 A08290538 25 OSONA BUS S.A. 25184T0064 28,42 

31/08/2018 MANLLEU-TAC OSONA ABRIL 2018 AOC:49079011 30/04/2018 

 F/2018/1629 A08001182 SECE SA. 

 

001 71813203 2.296,35 

31/08/2018 
Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant 
Julià de Vilatorta, corresponent a 

31/08/2018 

 F/2018/1633 B62970967 CATALONIA WATER SAFETY SL 2018 180065 6.045,97 

01/09/2018 Serveis de Socorrisme 3/3 AOC:49138561 01/09/2018 

 F/2018/1634 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

31337 4,11 

03/09/2018 
2001520200|MANGUITO WC EXCENTRICO 110MM BY STILLO / 
3006001276|VICTORIA ASIENTO NYLON INODORO BLANCO / 3506810409|FLUXOR 

31/08/2018 

 F/2018/1635 33932475T MARGARIA BASCOMPTE PERARNAU 6 335,19 

03/09/2018 Bates escola bressol Patuleia  AOC:49146863 02/09/2018 

 F/2018/1639 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 20182100108584 6,85 

03/09/2018 RAPID NATURAL LAFAC 25 KG. * SAC AOC:49189529, senyals 31/08/2018 

 F/2018/1640 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8022287 26,23 

04/09/2018 
REF.:TPV28 / N.Albara:3652242  Data: 28-08-18 / Obs:VILATORTA PAM A PAM / 
PASTES DE FULL CROSSANDRA AOC:49211932 

31/08/2018 

 F/2018/1641 40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 96 1.213,52 

04/09/2018 DINARS CENTRE DE DIA AOC:49182999 31/08/2018 

 F/2018/1642 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A318877 63,19 

04/09/2018 CITRON AD 12 KG. AOC:49207792 

 

24/08/2018 

 F/2018/1643 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 180006802 21,20 

04/09/2018 
LLAVE ESTRIADA NORMAL / CERRADURA BUZON IFAM000255C111 C / TORNILLO 
CHAPA C/AL H.ZINC. DIN 7981 6.3*22 / SPAX III CP BIC 

31/08/2018 

 



 
 

 
 

F/2018/1644 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800800 1.026,58 

04/09/2018 Material ( P18_00109 i P18_00311 ) AOC:49235967 31/08/2018 

 F/2018/1645 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800801 502,57 

04/09/2018 Hores ( Hores dedicades el mes d'Agost ) AOC:49235965 31/08/2018 

 F/2018/1646 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201805262 5277 11,51 

04/09/2018 
70005 COPIA CLAU SERRETA / 70005 COPIA CLAU SERRETA / BL359401 BASE U 
PERSIANA SUPORT F  AOC:49235264 

31/08/2018 

 F/2018/1647 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q18/63268 12,10 

04/09/2018 Internet - 6Mb AOC:49239254 

 

01/09/2018 

 F/2018/1648 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-321 77,79 

05/09/2018 
ossos espinada / pernil gall dindi / pit de pollastre / ous / mandonguilles / cuixes de 
pollastre / salsitxes de porc AO 

05/09/2018 

 F/2018/1649 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 68 89,88 

05/09/2018 
REF: BASURES- cartells vigilancia / HORES TREBALL OPERARI- dilluns 30 Juliol- 
cameras escombraries AOC:49327836 

05/09/2018 

 F/2018/1650 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-322 15,00 

05/09/2018 VAL VILATORTA PAM A PAM  AOC:49301433 05/09/2018 

 F/2018/1699 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180609 312,79 

06/09/2018 
Ref.:MATERIAL VIC-S.JULIA / N.Albara:2182743  Data: 13-08-18 / CAMION 
AOC:49370468 

31/08/2018 

 F/2018/1700 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180608 268,95 

06/09/2018 
Ref.:MAGATSEM BRIGADA / N.Albara:2182638  Data: 07-08-18 / TN.Saulo crivat 
AOC:49370469 

31/08/2018 

 F/2018/1701 G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA A/844 8.503,35 

06/09/2018 Servei Escola de música curs 17/18 AOC:49355843 05/09/2018 

 F/2018/1702 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 1 4247 474,30 

06/09/2018 
A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 
01/08/2018 - 31/08/2018   ) / CASETA 

31/08/2018 

 F/2018/1703 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

20180100006500 46,46 

06/09/2018 TAPA MARC HID. 400X400 B125 AOC:49394282 31/08/2018 

 F/2018/1704 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2018/A 42719 24,51 

06/09/2018 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural AOC:49404782 31/08/2018 

 F/2018/1706 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A319748 658,95 

07/09/2018 
GERMESAN BACT 5 KG. / PAPEL HIGIENICO STRONG L-ONE 900 S. P-12 / PAPEL 
HIGIENICO INDUSTRIAL 2C Ø45 B / TOALLITAS TISSU 2 

04/09/2018 

 F/2018/1707 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/181731 59,90 

07/09/2018 
Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal 
lacio: PAVELLO MUNICIPAL Data presa de m 

24/08/2018 

 F/2018/1708 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/181730 59,90 

07/09/2018 
Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal 
lacio: PISTA MUNICIPAL Data presa de mos 

24/08/2018 

 F/2018/1709 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/181729 59,90 

07/09/2018 
Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal 
lacio: PISCINA MUNICIPAL Data presa de m 

24/08/2018 

 F/2018/1710 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/181728 135,52 

07/09/2018 
Analisi d'aigua de bany mensual segons RD742/2013 - Juliol ( Instal lacio: PISCINA 
MUNICIPAL Data presa de mostres: 11/0 

24/08/2018 

 F/2018/1713 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/181552 6.834,04 

07/09/2018 
Manteniment periodic piscina ( Revisio general de funcionament de tot el sistema de 
filtracio, circuit hidraulic i equip 

30/07/2018 

 F/2018/1716 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-329 13,17 

10/09/2018 
Conferència José Antonio Martín Pellín / Fuet roquefort / Fuet extra / Llonganissa extra 
AOC:49524933 

10/09/2018 

 F/2018/1718 J65001661 T52,SCP 

 

T52-1801-0199 217,80 

10/09/2018 COL·LABORACIÓ TROFEUS TORNEIG DE BÀSQUET AOC:49526104 31/08/2018 

 F/2018/1719 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2018/481 1.284,29 

10/09/2018 
Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / Tractament de 
lixiviats (¿/m3) / Cànon dep 

31/08/2018 

 F/2018/1720 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-331 33,28 

12/09/2018 carn picada de porc / burguer meat de vedella / xoriç guisar AOC:49575429 12/09/2018 

 



 
 

 
 

F/2018/1721 A08619835 ISERN S.A.U. 

 

826078 7,90 

12/09/2018 
RATOLI INAL.LAMBRIC NGS HAZE COLORS / COMMENT|PRE ESPAI ACTIVAT 
AOC:49597424 

12/09/2018 

 F/2018/1722 A58890682 DOUBLET IBERICA SA 91384 38,72 

13/09/2018 Portes pagados / C.E.E. 100X150 ECOFIX AOC:49604052 12/09/2018 

 F/2018/1723 A58281262 M. BOADA SA 

 

77804 33,03 

13/09/2018 
AOC:49648185 BATERIA DAITEM BATLI-26 / MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / 
MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT 

31/08/2018 

 F/2018/1724 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A320265 25,91 

13/09/2018 AOC:49658440 PAPEL HIGIENICO 2C ONE "LILA" 35M. P-96 10/09/2018 

 F/2018/1725 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A320266 47,69 

13/09/2018 AOC:49658442 B.B.NEGRA 57X65 G-120 P-1000 10/09/2018 

 F/2018/1726 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-028966 433,64 

13/09/2018 
AOC:49645968 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

31/08/2018 

 F/2018/1727 77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 2018/153 91,91 

13/09/2018 AOC:49688928 Camp Tortí 

 

31/07/2018 

 F/2018/1728 77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 2018/154 27,57 

13/09/2018 AOC:49688948 Sortida Aquabrava 

 

31/07/2018 

 F/2018/1729 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

27926 99,98 

14/09/2018 
AOC:49715619 6040615516|ML CABLE LHA RZ1-K(AS) 5G16MM 0,6/1KV (BOBINA) / 
6103112629|ITX 012970 PRENSAESTOPAS CAP-TOP 200 

04/08/2018 

 F/2018/1730 A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

27081 123,38 

14/09/2018 
AOC:49715620 6623020336|LEG BASE SALIENTE P17 63A 3P+N+T 400V IP67 / 
6623020312|LEG CLAVIJA P17 63A 3P+N+T 400V IP67 / 6 

31/07/2018 

 F/2018/1731 B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1800481 451,64 

14/09/2018 AOC:49727255 Mano de obra Oficial 1ª / Aceite hidráulico / Latiguillo suspensión 14/09/2018 

 F/2018/1732 J64824451 CLAPEROLS ARQUITECTES SCP 2018-12 4.114,00 

14/09/2018 
AOC:49738624 Honoraris de Direcció facultativa d'arquitecte  de les obres de construcció 
dels vestidors de la zona espor 

14/09/2018 

 F/2018/1768 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1298228 47,15 

17/09/2018 AOC:49784829 ACEITE 2 T, 5 L  / GESTION RESIDUO SEGUN RD 679/2006 14/09/2018 

 F/2018/1769 B60581691 MONPAPER 

 

A 1558 42,06 

17/09/2018 
AOC:49820122 GOT POREXPAN 200cc.PAQ.25 / TOVA.30X30 1/C P/200 / 
ESTOVA.1X100M 1/C BLANC / CULLERA BLANCA B-100 NUPI / GO 

15/09/2018 

 F/2018/1770 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 548 1.181,63 

17/09/2018 
AOC:49798506 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida  ( residu vegetal corresponent als 
dies 7,8 i 20/08/18.    ) 

31/08/2018 

 F/2018/1771 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2018//182161 1.874,58 

17/09/2018 
AOC:49816859 SEAR100600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 
E.G. color natural (plata), Mod.R10 

17/09/2018 

 F/2018/1772 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2018//182162 5.006,29 

17/09/2018 
AOC:49816860 - - --  Senyalització carrer Ramon Llull  -- (   ) / TPINACRFLUNBL - Ut. 
Pintat fletxa uni-direccional en a 

17/09/2018 

 F/2018/1773 77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 2018/172 209,00 

17/09/2018 
AOC:49822226 Pel servei autocar LLAR D'INFANTS PATULEIA a la Casablanca de 
Taradell el di 31/05/2018 

31/08/2018 

 F/2018/1774 77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 2018/173 132,00 

17/09/2018 
AOC:49822315 Pel servei autocar 35 places a Santa Eugènia VISITA TREN el dia 
7/06/2018 

31/08/2018 

 F/2018/1775 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-337 36,79 

17/09/2018 
AOC:49790043 ous / ossos espinada / bistec extra / pernil gall dindi / carn picada all i 
julibert / pit de pollastre 

17/09/2018 

 F/2018/1776 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2018Y015279 477,95 

17/09/2018 
AOC:49802095 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 / Tarifa Single 
Professional + Punts a Punts dedica 

17/09/2018 

 F/2018/1777 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 803611 185,86 

17/09/2018 
AOC:49797541 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10504829-1 
Títol: Aj. Sant Julià de Vilatorta 

15/09/2018 

 F/2018/1778 77294558E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 2018/174 990,00 



 
 

 
 

17/09/2018 
AOC:49822862 Pels serveis autocar minibús LLAR D'INFANTS PATULEIA a les piscines 
del C.N. VIC els dies 6-13-20-27 d'abri 

31/08/2018 

 F/2018/1780 36918042Y JOAN MARTIN FONTARNAU - MISSATGERS VIC 4.106 84,70 

13/08/2018 VIATGES A BARCELONA 

 

31/07/2018 

 F/2018/1781 47848265P JORDI CREUS TOMÀS 3 145,75 

16/08/2018 PISCOLABIS REIS 

 

06/01/2018 

 F/2018/1782 47848265P JORDI CREUS TOMÀS 4 47,60 

17/08/2018 PISCOLABIS SORTIDA AVIS CENTRE DE DIA A LES PISCINES 05/07/2018 

 F/2018/1783 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 1-1800648 448,50 

03/09/2018 BOIXOS PER LES SET FONTS (CAMP DE TREBALLS) 30/07/2018 

 F/2018/1784 B63687578 MAGATZEM JOSEP CANAL S.L. VIC 001130 54,15 

03/09/2018 MATERIAL PEL CENTRE DE DIA 

 

14/08/2018 

 F/2018/1785 J64489263 BON PALADAR 

 

96 553,41 

04/09/2018 SERVEI DINAR CENTRE DE DIA 15 DIES DE JULIOL 28/08/2018 

 F/2018/1786 B60444114 VERSUS COMUNICACIÓ INTEGRAL S.L. 01/000580 275,88 

04/09/2018 NOU DISSENY I MAQUETACIÓ GUIA EN DOS IDIOMES 10/08/2018 

 F/2018/1789 77296015F JOSEP Mª ESCALE BOSCH 000095 392,04 

04/09/2018 LLOGUER ARMARIS CALENTS PER SOPAR FESTA MAJOR 23/08/2018 

 F/2018/1790 47846419W BERNAT RIERA COMAJOAN A18M08F04 1.089,00 

04/09/2018 CONCERT HAVANERES A VILALLEONS 20/08/2018 

 F/2018/1791 B43522192 
AGMA, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ MÚSICS I 
ARTISTES SL 

1968 1.006,72 

04/09/2018 CONCERT DIA 11/08/18 A VILALLEONS 13/08/2018 

 F/2018/1793 33947191L JOAN MORERA RODRÍGUEZ 00024 1.476,20 

04/09/2018 
TREBALLS A LA PISCINA MES DE JULIOL (TALLAR GESPA, ROBOT I NETEJA AMB 
BUFADOR) 

12/08/2018 

 F/2018/1794 33947191L JOAN MORERA RODRÍGUEZ 00025 1.476,20 

04/09/2018 
TREBALLS A LA PISCINA MES D'AGOST (TALLAR GESPA, ROBOT I NETEJA AMB 
BUFADOR) 

03/09/2018 

 F/2018/1795 B61935490 EQUIP-VIC SL. 

 

A/2576 110,11 

07/09/2018 PAELLES PER LA LLAR 'INFANTS 

 

05/09/2018 

 F/2018/1796 J60058237 RESTAURANT CAL TEIXIDOR SCP A-2364 25,05 

07/09/2018 AIGÜES 

  

05/09/2018 

 F/2018/1797 36531662A AMAIA RUANO CAÑO 69 929,28 

07/09/2018 CONCERT LES MADEMOICELLI A VILALLEONS 18/08/2018 

 F/2018/1798 33958499B LAURA CROSAS GONZALEZ 07.18 105,00 

13/09/2018 INFORME AL·LÈRGENS LLAR D'INFANTS 10/09/2018 

 F/2018/1799 J67015495 GESTIÓ D'ENGINYERIA INDUSTRIAL I AGRARIA SCP 11 1.076,90 

13/09/2018 INFORMES I REUNIONS PER EXPEDIENTS ACTIVITATS 13/09/2018 

 F/2018/1800 33948571L ROGER COLLELLDEMONT BLANCH 005 96,80 

13/09/2018 1 SERVEI TREURE ABELLES 

 

05/09/2018 

 F/2018/1801 46134783A ENRIC VAZQUEZ GOMEZ 02-019 118,15 

13/09/2018 VIATGE SANT JULIÀ A ESTACIÓ DE SANT SR. MARTIN PALLIN 12/09/2018 

 F/2018/1802 G67112169 ASSOCIACIÓ CULTURAL TEMPS DE CREACIÓ 6/2018 330,00 

13/09/2018 TALLER BODY PAINTING 

 

02/08/2018 

 F/2018/1803 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2018Y012432 358,16 

13/09/2018 SERVEI FIBRA ÒPICA MES DE JULIOL 04/07/2018 

 F/2018/1804 B60689270 CA LA MANYANA S.L. 2018000351 A 229,10 

13/09/2018 DINAR DIA CONFERÈNCIA SR. MARTN PALLIN 09/09/2018 

 F/2018/1805 36347910K MARIA MENCIÓ MALLOL 2018000529 A 94,25 

13/09/2018 HABITACIÓ DOBLE,ESMORZAR I SOPAR SR.MARTIN PALLIN 09/09/2018 

 F/2018/1806 77271095L 
AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA 
MANUELA HERNANDEZ A 

10923 535,70 



 
 

 
 

14/09/2018 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE ALISES DEL DISPENSARI 14/09/2018 

 F/2018/1807 G67124743 ASSOCIACIÓ MIL FUTURS F 11/2018 800,00 

17/09/2018 APORTACIÓ ESPECTACLE TORNAR 25/07/2018 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 92-18 
 
Expedient núm.:  92/18 
Objecte: enrajolar la terrassa per evitar humitats 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en enrajolar la terrassa per evitar humitats. 
  
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 enrajolar la terrassa per evitar humitats. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs.  
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 32,55 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
1.464,75 €. 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 600,00 
€ i es considera adequat 

 



 
 

 
 

o Base imposable :   600,00 € 
o Quota:  600,00 € x 2,75 % =  16,50 € 

 
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 600,00 € ) =  30,60 € 
 

TOTAL: (Impost)  16,50 €  + (Taxa)  30,60 €   =   47,10 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 93-18 
 
Expedient núm.:  93/18 
Objecte: treure tanca vegetal existent i fer tanca nova de carrer de pedra (70 cm. 
alt x 22 ml.) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en treure tanca vegetal existent i fer tanca nova de carrer 
de pedra (70 cm. alt x 22 ml.). 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat 
per a l’execució de les obres consistents en treure tanca vegetal existent i fer tanca 
nova de carrer de pedra (70 cm. alt x 22 ml.). 
 
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.  

- 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 
8.300,00 € i es considera adequat 

o Base imposable :  8.300,00 € 
o Quota:  8.300,00 € x  2,75 % =  228,25 € 

 



 
 

 
 

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 8.300,00 € ) =  38,30 € 
 
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. 
 
5 m2 x 30 dies x 1,049 €/m2 =    157,35 € 

 

TOTAL: (Impost)  228,25 € + (Taxa)  38,30 € + (Taxa ocupació) 157,35 €  = 423,90 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 94-18 
 
Expedient núm.:  94/18 
Objecte: reparar el balcó de l'habitatge 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparar el balcó de l'habitatge. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat 
per a l’execució de les obres consistents en reparar el balcó de l'habitatge. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- 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.  

- 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.  

- 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.- No s’aprova una nova liquidació perquè en la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 24 de juliol de 2018 ja es va aprovar la liquidació de l’impost de 



 
 

 
 

construccions, instal·lacions i obres i la corresponent taxa derivada de l’ordre 
d’execució d’obres. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 95-18 
 
Expedient núm.:  95/18 
Objecte: canviar la banyera per un plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar la banyera per un 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 la banyera per un plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 



 
 

 
 

alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

- 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 . Es considera un pressupost de 
1.500,00 €. 

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

 

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

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



 
 

 
 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 96-18 
 
Expedient núm.:  96/18  
Objecte: reforma interior de dos habitatges existents 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reforma interior de dos habitatges existents. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma interior de dos habitatges 
existents. 
 
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 full 
d’assumpció de les obres per part d’arquitecte, arquitecte tècnic 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.  

- 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 4,52 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: 10 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
450,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 43.763,00 

€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor 

considerat serà de 57.583,68 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

Superfície construïda habitatge : 167,20 m2 
167,20 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,40(Cu)= 57.583,68 € 

 

o Base imposable :   57.583,68 € 
o Quota:   57.583,68 € x  2,75 % =  1.583.55 € 

 
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 57.583,68 € ) =  87,58 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.583,55 € + (Taxa)  87,58 € = 1.671,13 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 97-18 
 
Expedient núm.:  97/18 
Objecte: col·locació de les mallorquines i persianes interiors als balcons de la 
façana principal i desmuntatge de la barbacoa del pati 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat  i que consisteix en col·locació de les mallorquines i persianes interiors als 
balcons de la façana principal i desmuntatge de la barbacoa 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 col·locació de les mallorquines i persianes 
interiors als balcons de la façana principal i desmuntatge de la barbacoa 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 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: 
 

- Abans de la instal·lació de les mallorquines i persianes interiors, cal passar pels Serveis 
Tècnics per tal de determinar el tipus i color d’acabat, ja que es tracta d’un conjunt 

arquitectònic d’edificacions en filera. 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 

sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 
- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar l’assumeix de la 

direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la documentació complementària 
que pertoqui. 

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

siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció.  
- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 

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



 
 

 
 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 100,00 € i 
no es considera adequat, ja que es inferior al real. El valor considerat serà de 1.000,00 €  

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

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

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

    
 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 98-18 
 
Expedient núm.:  98/18  
Objecte: construcció d'un ascensor en un edifici existent 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció d'un ascensor en un edifici existent. 
 
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 ascensor en un edifici 
existent. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- 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. 

- 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  

- 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 0,60 
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: 5 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 225,00 €. Cal acreditar-

ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 25.015,24 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable :   25.015,24 € 
o Quota:   25.015,24 € x  2,75 % =  687,91 € 

 
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 25.015,24 € ) =  55,01 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  687,91 € + (Taxa)  55,01 €   = 742,92 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
10.0.- LICITACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EQUIP 
MULTIFUNCIÓ 
 
Vista la necessitat de comprar un nou equip multifunció per a dur a terme les tasques 
administratives de l’Ajuntament a l’estar inoperatiu l’equip actual i tenint en compte que 
aquest és un element essencial per a dur a terme els serveis que requereix de la seva 
substitució per un equip nou. 
 
Vist que els preus del manteniment dels equips multifunció de l’Ajuntament estan 
clarament desactualitzats un cop comparats amb els preus de manteniment actuals. 
 



 
 

 
 

Redactat el plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que han de 
regular la contractació del subministrament i manteniment de l’equip multifunció. 
 
Vist el caràcter urgent d’aquesta contractació al ser un element indispensable per a la 
prestació dels serveis de l’Ajuntament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i tècniques del contracte de subministrament i manteniment 
de l’equip multifunció. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i pel tràmit simplificat abreujat, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà 
de deu dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
 
 
11.0.- SOL·LICITUD PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A L'EXECUCIO 
D'ACTUACIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA 
 
Vista l’aprovació del Programa complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastament d’aigua en baixa 2018, amb una dotació de 6M€ i tenint en compte que 
la finalitat d’aquest programa és contribuir a la millora de la qualitat i de l’eficiència de 
les xarxes locals d’abastament en baixa. 
 
La xarxa de distribució, al igual que les zones de subministrament, estan dividides en 
dues parts, la xarxa de distribució de Sant Julià Nucli, que es pot considerar mallada-
ramificada, o sia, mixta; i la xarxa de Vilalleons que es pot considerar ramificada. Sant 
Julià de Vilatorta té varis trams de canonades de plom i és per aquest motiu que es fa 
necessària la remodelació de la xarxa d’abastament d’aquestes zones per poder 
garantir, així, un subministrament amb garanties i sense interrupcions del servei. Dit 
això, els punts que requereixen una actuació més immediata són les canonades del 
carrer de la Font, carrer de la Mercè i carretera de Vilalleons. 
 
Vist que la sol·licitud de subvenció per aquest mateix objecte en la convocatòria de 
l’any 2017 va ser desestimada. 
 
Tenint en compte que l’actuació exposada pot ser subvencionable pel programa 
complementari en la línia de suport “renovació de xarxes antigues en baixa de plom, 
amiant, PVC i altres materials”. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria del Programa complementari per a l’execució 
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018 en la línia de suport 2: “Renovació 
de xarxes antigues en baixa de plom, amiant, PVC i altres materials”, amb les 
actuacions previstes a la memòria aprovada en l’anterior convocatòria. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la formalització de la sol·licitud. 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada E2018003137 i en data 29 d’agost de 2018 
per a la concessió d’una parada de calçats al mercat setmanal municipal. 
 
Tenint en compte que des de fa un temps el mercat municipal no disposa de parades 
de calçat i prèvia comprovació que el titular de l’anterior parada de calçats va 
manifestar que deixava de venir al mercat setmanal. 
 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i atorgar permís per a la instal·lació d’una 
parada de calçats al mercat setmana municipal. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament. 
 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions: 

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança 
fiscal corresponent. 

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals. 
- Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 

documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que 
hi treballin. 

 
 
13.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
13.1.- INSPECCIONS SALUT PÚBLICA DIPUTACIÓ MERCAT MUNICIPAL 
 
A conseqüència de l’informe emès per part del servei de salut pública de la Diputació 
de Barcelona, en el qual es posava de manifest la necessitat que algunes parades en 
funció de la mercaderia disposessin de connexió d’aigua i de subministrament elèctric 
per continuar venent determinats productes, s’han realitzat connexions elèctriques des 
del Saló Catalunya que no es consideren adients perquè requereixen l’entrada a 
aquest equipament i la conseqüent responsabilitat d’obertura i tancament. Es proposen 
alternatives que gestionarà la regidoria de sanitat juntament amb la regidoria de 
promoció econòmica. 
 
13.2.- ASSUMPTES ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI 
 



 
 

 
 

En aquest punt de l’ordre del dia es fa un repàs dels temes que cada regidoria inclou 
en la sessió del proper Ple ordinari del proper 24 de setembre: 
 
De la delegació d’hisenda:  
-Aprovació compte general exercici 2017  
-Aprovació inicial modificació pressupostària 4/2018  
-Proposta acord Ple aplicació dels increments retributius i prestacions econòmiques 
previstes a la llei general de pressupostos de l'estat al personal de l'ajuntament  
modificació plantilla personal i modificació relació de llocs de treball  
-Adhesió al contracte basat en l'acord marc de subministrament de gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel 
desenvolupament local a l'empresa Endesa energia SAU  
 
De la delegació d’esports: 
-Ratificació acord junta de govern local relatiu a la compareixença en el recurs 
contenciós administratiu interposat per axis patrimoni contra la resolució del contracte 
de construcció dels vestidors de la zona esportiva municipal  
-Resolució recurs de reposició interposat per axis patrimoni sl contra l'acord d'execució 
de la resolució del contracte d'obres de construcció dels vestidors de la zona esportiva 
municipal  
-Adjudicació del contracte d'obres 3O/2018 construcció vestidors zona esportiva  
 
De l’alcaldia: 
-Proposta de festes locals per a l'any 2019  
 
De la regidoria d’urbanisme: 
-Aprovació inicial pla especial ús equipament Arca de Noè  
-Recepció urbanització 2a fase pla parcial Campsalarga  
-Aprovació provisional modificació puntual núm.5 POUM "Esmenes i aclariments de la 
normativa i de la documentació gràfica"  
 
 
13.3.- 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, 


