
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000016  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 8 d´octubre de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:45 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

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

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA SEGREGACIÓ 
4.- LLICÈNCIA D'OBRES 99-18 
5.- LLICÈNCIA D'OBRES 100-18 
6.- LLICENCIA D'OBRES 101-18 
7.- LLICÈNCIA D'OBRES 102-18 
8.- LLICÈNCIA D'OBRES 103-18 
9.- LLICENCIA OBRES 104-18 
10.- LLICENCIA OBRES 105-18 
11.- LLICENCIA D'OBRES 106-18 
12.- LLICENCIA D'OBRES 107-18 
13.- LLICÈNCIA D'OBRES 108-18 
14.- LLICÈNCIA D'OBRES 110-18 
15.- RENUNCIA LLIC. OBRES 74-17 APFUTURA 
16.- SOL·LICITUD AMPLIACIÓ HORARI  BAR EL JEPI 
17.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ENTITATS 
18.- ACCEPTACIO DELEGAT PROTECCIO DE DADES 
19.- CONVENI PER A L'ESTABLIMENT D'UN PREU PÚBLIC EXTRAORDINARI PER 
PART DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D'OSONA. 
20.- PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL - PLANS DIRECTORS 
D'AIGUA POTABLE SUBVENCIO ACA 
21.- PROPOSTA D'ACORD PER A DESTINAR L'IMMOBLE DEL CARRER DE PUIG-



 
 

 
 

L'AGULLA, 2, 1r 2a A HABITATGE SOCIAL 
22.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
23.- ALTRES INFORMACIONS 
23.1.- MODIFICACIÓ POUM SÒL NO URBANITZABLE 
23.2.- INSTA·LACIÓ CÀMERES DE SEGURETAT 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 20 de setembre 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 
 
La següent relació de despeses 16/2018 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. 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2018/180
8 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8023443 173,25 

18/09/2018 
AOC:49873711 REF.:TPV28 / N.Albara:3652271  Data: 11-09-18 / 
Obs:XOCOLATADA DIADA NACIONAL / XOCO DESFETA 

15/09/201
8 

  F/2018/180
9 

B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/181445 67,76 

20/09/2018 
AOC:49972865 Analisi d'aigua de bany mensual segons RD742/2013 - Juliol 
i Agost ( Instal lacio: PISCINA MUNICIPAL Data p 

25/07/201
8 

  F/2018/181
1 

F08226714 ABACUS 

 

9030236772 69,20 

20/09/2018 
AOC:49973742 BLOCK A BLOCK fusta  / MAXI POT COLORS assortits 
600pc  / TIC TAC BOUM JUNIOR  / TRAGABOLAS N  / BOSSA ABAC 

31/03/201
8 

  F/2018/181
2 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 453-A 1.160,09 

20/09/2018 AOC:49984099 Extres Pavello.Oriol Riera,24 hores futbol sala ,agost-2.018 
20/09/201
8 

  F/2018/181
3 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 454-A 1.150,08 

20/09/2018 AOC:49989892 Edifici Ajuntament 
20/09/201
8 

  F/2018/181
4 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 455-A 104,75 

20/09/2018 AOC:49989935 Saló Catalunya 
20/09/201
8 

  



 
 

 
 

F/2018/181
5 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 456-A 180,99 

20/09/2018 AOC:49990028 Ca l¿Anglada 
20/09/201
8 

  F/2018/181
6 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 457-A 1.968,42 

20/09/2018 AOC:49990043 Pavello esportiu 
20/09/201
8 

  F/2018/181
7 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 458-A 60,42 

20/09/2018 AOC:49990110 Marquesines autobus 
20/09/201
8 

  F/2018/181
8 

A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1312751 90,39 

20/09/2018 AOC:49990874 DISOLVENTE UNIVERSAL 5 LITROS 
18/09/201
8 

  F/2018/181
9 

A81948077 ENDESA ENERGIA SA 

 

26,39 

20/09/2018 
AOC:49994377 Facturació Consum Període P1 ( DE LA N'ANNA XICA 13 
BXS-3;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / F 

19/09/201
8 

  F/2018/182
0 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 459-A 1.574,67 

20/09/2018 AOC:49990705 Llar d¿Infants 
20/09/201
8 

  F/2018/182
2 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 461-A 862,50 

20/09/2018 AOC:49991099 Consultori mèdic 
20/09/201
8 

  F/2018/182
3 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 462-A 431,12 

20/09/2018 AOC:49991229 Centre de dia 
20/09/201
8 

  F/2018/182
4 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 463-A 83,74 

20/09/2018 AOC:49991258 Aula de Cultura 
20/09/201
8 

  F/2018/182
5 

77094548C MARIA TERESA SOLER I PADROS 464-A 503,99 

20/09/2018 AOC:49991831 Extres Patuleia setembre-2.018 
20/09/201
8 

  F/2018/182
6 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 70 799,64 

21/09/2018 
AOC:50021169 GAURDERIA- XARXA WIFI ANTENAS-HORES OPERARI- 
dijous 6 Setembre- xarxa informatica / HORES OPERARI- divendre 

20/09/201
8 

  F/2018/182
7 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180653 1.694,00 

21/09/2018 
AOC:50062323 Ref.:PAVELLO / N.Albara:2182901  Data: 20-09-18 / 
Obertura i tancament de rasa per col-locacio / de tubs pe 

20/09/201
8 

  F/2018/182
8 

B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 12 286,37 

24/09/2018 AOC:50114247 canvi 2 rodes, bombetes i nivells segons ITV 
24/09/201
8 

  F/2018/182
9 

B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL 

A 1281 474,71 

24/09/2018 
AOC:50133092 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS 
CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 
0182-8752-44-02000 

15/09/201
8 

  F/2018/183
0 

B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2018//182241 147,46 

24/09/2018 
AOC:50133227 SEAR308600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., 
reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R30 

24/09/201
8 

  F/2018/183
2 

E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3335 90,00 

25/09/2018 AOC:50158709 Plafó ofrena Diada 
11/09/201
8 

  F/2018/183
3 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-346 57,26 

26/09/2018 
AOC:50209889 pernil gall dindi / bistec extra / pit de pollastre / cuixes de 
pollastre / mandonguilles grans o sopa 

26/09/201
8 

  F/2018/183
4 

A08619835 ISERN S.A.U. 

 

827593 21,80 

26/09/2018 
AOC:50224455 PENDRIVE USB TOSHIBA 32 GB / LLAPIS DE MEMORIA 
TOSHIBA 32 GB USB2.0 

26/09/201
8 

  F/2018/184
0 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 71 41,38 

26/09/2018 
AOC:50235532 REF: BASURES- HORES OPARARI- dillluns 30 Juliol- 
cameras escombraires 

26/09/201
8 

  F/2018/184
2 

77277808Q SAT GARCIA  JOSEP LLUIS GARCIA  MARTÍNEZ E18-0222 31,70 



 
 

 
 

26/09/2018 
AOC:50239865 NOTA DE REPARACIÓ Nº18512 / ENTREGAT MATERIAL / 
TERMÒMETRE DIGITAL 

21/09/201
8 

  F/2018/184
3 

B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A/3685 79,18 

18/09/2018 TINTA IMPRESSORA LLAR D'INFANTS 
14/09/201
8 

  F/2018/184
4 

77092372Y JOSEP CABANAS SOLÀ 001 000090 132,00 

20/09/2018 PAGA I SENYAL VISITA A LA GRANJA DE LA LLAR D'INFANTS 
19/09/201
8 

  F/2018/184
5 

Q2866001G CREU ROJA 

  

390,96 

25/09/2018 APORTACIÓ REBOST SOLIDARI DE GENER A JUNY DE 2018 
30/06/201
8 

  F/2018/184
6 

B61458832 FORESTAL VIC S.L. 01 3335/18 19,60 

25/09/2018 FUSTES PER VALLA PARC DAVANT COL.LEGI EL ROSER 
15/09/201
8 

  F/2018/184
7 

33935467W PERE RIERA CASTELLS 18/085 109,96 

26/09/2018 VIDRE I COL.LOCACIÓ AL PUNT INFORMACIÓ SET FONTS 
21/09/201
8 

  F/2018/184
8 

36918042Y JOAN MARTIN FONTARNAU - MISSATGERS VIC 4.115 18,15 

26/09/2018 VIATGE A BARCELONA 
31/08/201
8 

  F/2018/185
0 

B66329624 SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L. 201809-02 535,43 

27/09/2018 
AOC:50214057 Aplicación Bynapp para LLar d'Infants Municipal Patuleia / 
Creación Estructura para LLar d'Infants Municipa 

26/09/201
8 

  F/2018/185
1 

B67164210 EIX PISCINES S.L. 1 018044 252,55 

27/09/2018 
AOC:50172001 Tabletes Phenol Red per fotometre c/250 / Tabletes DPD 1 
per fotometre c/250 / Hipoclorit sòdic 15% Klinwas 

31/08/201
8 

  F/2018/185
2 

B66923657 MAXI CASA 

 

2018053070 107,60 

26/09/2018 
MATERIAL PER LA LLAR D'INFANTS (RELLOTGE, PORTAVELA, BOSSA 
FIL I ALFOMBRA) 

21/09/201
8 

  F/2018/185
3 

33957041W CARLES GIRAMÉ PARAREDA Emit- 3 121,00 

28/09/2018 
AOC:50334305 Impressió lona 500cmX100 amb reforç laterals i ullets Ref. 
Festa Major Vilalleons 

18/09/201
8 

  F/2018/185
4 

B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2018/D3/000353 59,52 

28/09/2018 AOC:50325142 CANELONS CARN 
28/09/201
8 

  F/2018/185
5 

B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1800508 1.390,50 

28/09/2018 
AOC:50347372 Mano de obra Oficial 1ª / Líquido limpieza desengrasante / 
Sustituir valvulina mandos finales (aceite espec 

28/09/201
8 

  F/2018/185
6 

B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1800509 1.232,99 

28/09/2018 
AOC:50347869 Mano de obra Oficial 1ª / Mano de obra ayudante / Latiguilloo 
4.380 MM (de hidromotor turbina a bomba hidrá 

28/09/201
8 

  F/2018/185
7 

B87080545 GRUPO T.AMBIENTAL ASLE S.L. A1800510 435,60 

28/09/2018 AOC:50347981 Transporte de barredora ida y vuelta a taller 
28/09/201
8 

  F/2018/186
1 

A08001182 SECE SA. 

 

001 71813229 2.296,35 

01/10/2018 
AOC:50442427 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/09/201
8 

  F/2018/186
2 

B60581691 MONPAPER 

 

A 1639 15,34 

01/10/2018 
AOC:50459857 TOVA.30X30 1/C P/200 / GOT POREXPAN 200cc.PAQ.25 / 
CULLERETES BLANCA.B-25 

30/09/201
8 

  F/2018/186
3 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 571 3.369,85 

01/10/2018 
AOC:50467810 S25-TACM-005 - Instal.lació de tobogan ( i gronxador Parc El 
Roser segons pressuost MOB2018/3/48. ) 

30/09/201
8 

  F/2018/186
4 

A08001182 SECE SA. 

 

001 71813249 714,03 

01/10/2018 
AOC:50484524 SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA D110 TRENCADA AL 
CARRER COMTES D'OSONA. / Llumenera JNR-V-CC de 100W VSAP / 
Làmpad 

30/09/201
8 

  F/2018/186
5 

B17694530 
COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA 
SL 

A 13947 311,54 

01/10/2018 
AOC:50480257 GRAPADORA NOVUS B4 40F BLAU / PAPER A4 SUPER 
SPEED 80GR 500F / SOBRES 115X225 F/E BLANC(500u) / DOSSIER UÑE 

30/09/201
8 

  



 
 

 
 

F/2018/186
6 

B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

18031 2018 580,80 

01/10/2018 AOC:50458102 Revisió DEA 
17/07/201
8 

  F/2018/186
7 

B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

18034 2018 248,05 

01/10/2018 AOC:50458247 Bateria DEA 
17/07/201
8 

  F/2018/186
8 

B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

2018 18047 598,95 

01/10/2018 AOC:50463793 Manteniments i Recanvis 
01/10/201
8 

  F/2018/187
0 

B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0005757 82,18 

01/10/2018 
AOC:50463886 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA  / 
VITHALGARDEN ANTIFORMIGUES 500GR US DOMESTIC / FERT. 
INSECT. BACILL 

25/09/201
8 

  F/2018/187
1 

B65667479 CARBURANTS MITJORN SL FACTR09467 175,52 

01/10/2018 AOC:50475512 0007 CHD - S/PLOMO95 / 0007 CHD- S/PLOMO95 
31/07/201
8 

  F/2018/187
2 

A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 180007606 8,02 

01/10/2018 
AOC:50490990 RUEDA GIR.50DK50 ESP M10X15 (1-0127) / LLAVE 
ESTRIADA NORMAL / RODAMIENTO RIGIDO BOLAS 6001-ZZ / TUERCA 
EXA 

30/09/201
8 

  F/2018/187
3 

A08290538 25 OSONA BUS S.A. 25189T0039 32,69 

01/10/2018 
AOC:50492983 MANLLEU-TAC OSONA 3 dies AGOST / MANLLEU-TAC 
OSONA SETEMBRE 2018 

30/09/201
8 

  F/2018/187
6 

B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1801484 13,02 

01/10/2018 
AOC:50504978 TORNILLO HEXAGONAL DIN933-A2 M12X30 INOX / 
COPIA CLAU SEGURETAT / COPIA CLAU SERRETA / MANEGUET UNIÓ 
RODÓ 6 

30/09/201
8 

  F/2018/187
7 

A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0091959135 409,16 

01/10/2018 
AOC:50500607 FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / ENSALADILLA SELECTA  
4X2.5  / LLUÇ VARETA          6x1  / PATATA A DAUS 2X2. 

30/09/201
8 

  F/2018/187
9 

B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL MT-18- 0217 1.214,84 

02/10/2018 
AOC:50492587 SERVEI DE SERVIDOR CLOUD SECURITZAT PER 
PLATAFORMA DE SEGURETAT CIUTADANA I MANTENIMENT DE TOTS 
ELS SISTEME 

01/10/201
8 

  F/2018/188
0 

B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL PJ-18- 0244 
16.097,7

7 

02/10/2018 
AOC:50492590 OBRA PER DOS PUNTS DE SEGURETAT CIUTADANA.  
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  Entrada des de C-25 

01/10/201
8 

  F/2018/188
1 

B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL PJ-18- 0245 7.686,50 

02/10/2018 
AOC:50492589 OBRA PER UN PUNT DE SEGURETAT CIUTADANA  
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  Carretera BV-5202 xamfrà 
am 

01/10/201
8 

  F/2018/188
2 

B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 
2018010180497
0 

525,79 

02/10/2018 
AOC:50561606 Revisió ANUAL dels seus extintors / Revisió BIE-45 de 20 
mts. / Retimbre d'indústria extintor CO2-2 kgs / R 

28/09/201
8 

  F/2018/188
3 

B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 
2018010180497
7 

184,11 

02/10/2018 
AOC:50564564 * PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS / Revisió anual 
extintor AB-6 kgs Alta Eficàcia / Revisió anual extintor CO2- 

28/09/201
8 

  F/2018/188
6 

40602574F ENCARNACIÓ POUS SALA 97 1.724,80 

02/10/2018 AOC:50538995 Dinars centre de dia 
30/09/201
8 

  F/2018/188
7 

B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 13 70,00 

02/10/2018 AOC:50554206 oli 10w40 i anticongelant 
02/10/201
8 

  F/2018/188
9 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 0951889027 456,58 

02/10/2018 
AOC:50555906 CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A 
CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 
QUA 

01/10/201
8 

  F/2018/189
0 

A58492117 VICREU S.A. 

 

2018010000791
3 

20,12 

02/10/2018 
AOC:50589032 Sat: 2018//5926 - STIHL - hs 80 / MANETA PUNY 
(ELASTOSTART) / MA D'OBRA 

30/09/201
8 

  



 
 

 
 

F/2018/189
2 

B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2018/A 48511 6,10 

02/10/2018 AOC:50589283 Alquiler Cooler 
30/09/201
8 

  F/2018/189
3 

A28791069 KONE ELEVADORES SA 0951891380 89,37 

02/10/2018 
AOC:50579627 CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / 
PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 
QUADR 

01/10/201
8 

  F/2018/189
4 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-358 75,92 

03/10/2018 
AOC:50628513 bistec extra / ossos d'espinada / mandonguilles grans o sopa 
/ pernil de gall dindi / ous / cuixes de polla 

03/10/201
8 

  F/2018/189
5 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 72 13,79 

03/10/2018 
AOC:50647949 REF: CAP- HORES OPERARI-dimecres 5 Setembre-acs 
aigua calenta 

03/10/201
8 

  F/2018/189
6 

B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 73 52,61 

03/10/2018 
AOC:50647954 REF: PAVELLO-HORES OPERARI-dijous 20 Setembre- 
coixeinets cistelles de basquet / RODAMENT AXIAL 

03/10/201
8 

  F/2018/189
7 

J62750153 AUSAMUSIC SCP 186 1.452,00 

03/10/2018 
AOC:50637689 Actuació de Band-idos a Sant Julià de Vilatorta el 21 de juliol 
2018 

03/10/201
8 

  F/2018/189
9 

B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1800913 1.452,12 

03/10/2018 AOC:50671915 Hores ( Hores de manteniment i altres ) 
30/09/201
8 

  F/2018/190
0 

77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 8 614,18 

03/10/2018 
AOC:50676891 ALBARA 45/18 FESTA MAJOR VILALLEONS / ALBARA 
46/18 CENTRE DE DIA / ALBARA 47/18 PATULEIA / ALBARA 48/18 PAT 

30/09/201
8 

  F/2018/190
1 

A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF18007442 777,17 

03/10/2018 
AOC:50669261 ACV18003503 DISOLVENTE DS 105 20 LT / ACV18003619 
COMPRESSOR VV 103-25 25 LT / ACV18003619 SPRAY RAL 9005 4 

30/09/201
8 

  F/2018/190
2 

B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV180620 233,53 

03/10/2018 AOC:50672442 SOLDAR FRONTISA TRENCADA ESCOLA BELLPUIG 
30/09/201
8 

  F/2018/190
3 

77284326W ENRIC GIL MARES 2810 1.397,55 

27/09/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES D'AGOST 
31/08/201
8 

  F/2018/190
4 

77284326W ENRIC GIL MARES 2811 1.397,55 

30/09/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES DE SETEMBRE 
30/09/201
8 

  F/2018/190
5 

33940638K JOSEP CURÓS ANDREU 18/6 150,00 

27/09/2018 VALS REGAL VILATORTA PAM A PAM 
18/09/201
8 

  F/2018/190
6 

33940638K JOSEP CURÓS ANDREU 18/5 103,56 

27/09/2018 LLONGANISSA I FUET PER PETANCA FESTA MAJOR DE VILALLEONS 
17/08/201
8 

  F/2018/190
7 

90001738R ANTONIO REINA PICAS 1/2018 59,50 

27/09/2018 ESMORZARS PERSONAL PER LA FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ 
21/07/201
8 

  F/2018/190
8 

B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A796 698,13 

27/09/2018 RESTES VEGETALS DES DE 04/06/18 A 20/08/18 
31/08/201
8 

  F/2018/190
9 

A08005696 EMPRESA SAGALES SA 01189Y4659 43,05 

28/09/2018 TAGETA T-10 6 ZONES 
27/09/201
8 

  F/2018/191
0 

B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL B60732633 32,03 

01/10/2018 SUBMINISTRAMENT LÀCTICS LLAR D'INFANTS 
30/09/201
8 

  F/2018/191
1 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180699 3.432,47 

04/10/2018 
AOC:50703262 Ref.:DESAIGUE / N.Albara:2182810  Data: 03-09-18 / 
H.Retro JCB Pala / N.Albara:2182845  Data: 04-09-18 / H. 

30/09/201
8 

  F/2018/191
2 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180698 315,08 



 
 

 
 

04/10/2018 
AOC:50703260 Ref.:CTRA.VILALLEONS / N.Albara:2182825  Data: 05-09-
18 / H.Retro JCB Pala / H.Paleta 

30/09/201
8 

  F/2018/191
3 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180700 172,85 

04/10/2018 
AOC:50703261 Ref.:PAVELLO / N.Albara:2182866  Data: 07-09-18 / 
H.Dumper Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

30/09/201
8 

  F/2018/191
4 

A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180701 345,70 

04/10/2018 
AOC:50703263 Ref.:TORNAR GRADES / N.Albara:2182890  Data: 12-09-18 
/ H.Dumper Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

30/09/201
8 

  F/2018/191
5 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8024992 34,04 

04/10/2018 
AOC:50720972 REF.:TPV28 / N.Albara:3652290  Data: 21-09-18 / ENTREPA 
MINI  CROSSANDRA / BRIOIX MINI FARCIT  CROSSANDRA / 

30/09/201
8 

  F/2018/191
6 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8024994 3,23 

04/10/2018 
AOC:50720968 REF.:TPV29 / N.Albara:3604162  Data: 27-09-18 / 
Obs:GUARDERIA PATULEIA / ANGLES MITJA TALLAT / ANGLES PETIT 

30/09/201
8 

  F/2018/191
7 

B08638520 SICOSA SL 

 

804005293 82,38 

04/10/2018 
AOC:50719987 ALBARAN R 802017529 FECHA 19/09/2018 REF: CARLES / 
BOSSA PLASTIC / MEC.BASE ENCHUFE 2P CON TT LATERAL S.75 

30/09/201
8 

  F/2018/191
8 

B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV180666 38,72 

04/10/2018 AOC:50719530 PLACA INOX SATINAT AMB FORATS 
30/09/201
8 

  F/2018/191
9 

B65667479 CARBURANTS MITJORN SL FACTR09676 201,44 

04/10/2018 AOC:50739193 0007-CHD - S/PLOMO95 / 1955 HFG- S/PLOMO95 
30/09/201
8 

  F/2018/192
0 

B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q18/72011 12,10 

04/10/2018 AOC:50721044 Internet - 6Mb 
01/10/201
8 

  F/2018/192
1 

B61345104 TRANSEDUCA ACCIÓ EDUCATIVA SL 2503 60,00 

04/10/2018 
PAGA I SENYAL ENTRADES TEATRE  LLAR D'INFANTS "EL MONSTRUO 
DE COLORES" 

02/10/201
8 

  F/2018/192
2 

A08619835 ISERN S.A.U. 

 

825588 659,45 

04/10/2018 TALULETES SAMSUGN I DUNDES PER LA LLAR D'INFANTS 
07/09/201
8 

  F/2018/194
6 

G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 609 1.181,63 

04/10/2018 
AOC:50744516 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal 
corresponent als dies 3,4 i 17/09/18. ) 

30/09/201
8 

  F/2018/194
7 

B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

2018 18059 1.851,30 

04/10/2018 AOC:50745691 Serveis de Socorrisme 2018 
29/09/201
8 

  F/2018/194
8 

B65667479 CARBURANTS MITJORN SL FACTR09566 190,01 

04/10/2018 
AOC:50745478 0007 CHD- S/PLOMO95  / 0007 CHD- BOTIGA / 0007 CHD- 
S/PLOMO95  / 0007 CHD- BOTIGA 

31/08/201
8 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA SEGREGACIÓ 
 
Vista la instància presentada per l’interessat, en data 17 de juliol de 2018, registrada 
d’entrada amb el núm. E2018002696, sol·licitant una llicència urbanística de 
segregació de la finca X. 

 
Vist l’informe favorable de data 4 d’octubre de 2018, emès pels serveis tècnics 
municipals. 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar a l’interessat, llicència urbanística de segregació de la finca registral 
núm.  XXX. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 

 
Tercer.- Notificar la present resolució als sol·licitants fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 99-18 
 
Expedient núm.:  99/18 
Objecte: reformar bany i col•locar gres a la cuina 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en reformar bany i col•locar gres a la cuina. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reformar bany i col•locar gres a la cuina, 
situades a Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 1, 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. 

- 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 
3.500,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  3.500,00 € 
o Quota:  3.500,00 € x  2,75 % =  96,25 € 



 
 

 
 

 
 
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 3.500,00 € ) =  33,50 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  96,25 € + (Taxa)  33,50 €   = 129,75 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 100-18 
 
Expedient núm.:  100/18  
Objecte: construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Construccions Ferrer SA i que consisteix en construcció de dos habitatges unifamiliars 
aparellats. 
 
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 Construccions 
Ferrer SA per a l’execució de les obres consistents en construcció de dos habitatges 
unifamiliars aparellats. 
 
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: 
 

- Abans de l’inici de les obres, cal aportar el detall de totes les tanques 
perimetrals al terreny, en secció i alçat, per tal de comprovar la seva adequació 
a la normativa del planejament. 

- 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. 

- 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. 



 
 

 
 

- 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 32,96 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. 

- Una vegada finalitzades les obres cal fer la reposició de paviments de calçades 
i voreres. En cas de inexistència de paviment o vorada, es té l’obligació de 
construir-los seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 52  ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
2.340,00 €. 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 
276.107,16 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 425.676,04 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge 49,77 x 2 : 99,54 m2   
Superfície construïda habitatge + ½ porxo i terrassa 194,20 x 2 : 388,41 m2 

99,54 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)= 58.768,42 € 
388,41 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 366.907,62 € 

425.676,04 € 

o Base imposable :   425.676,04 € 
o Quota:   425.676,04 € x  2,75 % =  11.706,09 € 

 

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 425.676,04 € ) =  455,67 € 

     

TOTAL: (Impost)  11.706,09 €  + (Taxa)  455,67 €  = 12.161,76 Euros 

 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 101-18 
 
Expedient núm.: 101/18 
Objecte: reparar 10 ml de vorera de la casa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reparar 10 ml de vorera 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 reparar 10 ml de vorera 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 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. 

- 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 1.540,00 

€ i es considera adequat 
 

o Base imposable : 1.540,00 € 
o Quota:   1.540,00  € x 2,75 % =  42,35 € 

 
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 1.540,00 € ) =  31,54 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  42,35 € + (Taxa)  31,54 €  = 73,89 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 102-18 
 
Expedient núm.:  102/18 
Objecte: repassar unes teules i part de la façana 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en repassar unes teules i part de la façana. 
 
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 unes teules i part de la façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

- La teula ha de ser ceràmica antiga i les parets han de mantenir la tipologia 
actual d’acabat de l’edifici original. 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 
2.000,00 € i es considera adequat 

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

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 2.000,00 € ) =  32,00 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  55,00 €  + (Taxa)  32,00 €  =  87,00 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 103-18 
 
 
Expedient núm.:  103/18 
Objecte: reparació de 125 m2. de teulada, substituint les teules en mal estat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reparació de 125 m2. de teulada, substituint les teules 
en mal estat. 



 
 

 
 

 
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 de 125 m2. de teulada, substituint 
les teules en mal estat. 
 
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 
5.200,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :    5.200,00 € 
o Quota:   5.200,00 € x 2,75 % = 143,00 € 

 
 
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 5.200,00 € ) =  35,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  143,00 €  + (Taxa)  35,20 €  =  178,20 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 104-18 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  104/18 
Objecte: treure rajola de la cuina i canviar rajola del bany 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure rajola de la cuina i canviar rajola del bany. 
 
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 rajola de la cuina i canviar rajola del 
bany. 
 
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 
5.125,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  5.125,00 € 
o Quota:   5.125,00 € x  2,75 % =  140,93 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 5.125,00 € ) =  35,12 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  140,93 €  + (Taxa)  35,12 €   =  176,05 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 105-18 
 
Expedient núm.:  105/18 
Objecte: execució de paviment de formigó al pati interior 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en execució de paviment de formigó al pati interior. 
 
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 execució de paviment de formigó al pati 
interior. 
 
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 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 € 
 
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. 
 
1 m2 x 1 dia x 1,049 €/m2 =    1,04 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  16,50 € + (Taxa)  30,60 €+ (Taxa ocupació) 1,04 €    =  48,14 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
11.0.- LLICENCIA D'OBRES 106-18 
 
Expedient núm.:  106/18 
Objecte: reparació de terrat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  La 
Cinglera SL i que consisteix en reparació de terrat. 
 
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 Cinglera 
SL per a l’execució de les obres consistents en reparació de terrat. 
 
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.  

- 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 
4.200,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   4.200,00 € 
o Quota:  4.200,00 € x  2,75 % =  115,50 € 

 
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  4.200,00 € ) =  34,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  115,50 € + (Taxa)  34,20 € =  149,70 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- LLICENCIA D'OBRES 107-18 
 
Expedient núm.:  107/18 
Objecte: retirar el paviment de fusta perimetral de la piscina i fer paviment nou amb 
rajola 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per i que 
consisteix en retirar el paviment de fusta perimetral de la piscina i fer paviment nou 
amb rajola. 
 
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 retirar el paviment de fusta perimetral de la 
piscina i fer paviment nou amb rajola. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- 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 
10.000,00 € i es considera adequat 

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



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 10.000,00 € ) =  40,00 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  275,00 €  + (Taxa)  40,00 €  = 315,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 108-18 
 
Expedient núm.:  108/18 
Objecte: substitució de 3 finestres de fusta per PVC 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en substitució de 3 finestres de fusta per PVC. 
 
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 substitució de 3 finestres de fusta per 
PVC. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La normativa urbanística del Centre Històric preveu que la fusteria ha de ser de 
la mateixa tipologia i color del existent. El PVC ha de mantenir una continuïtat 
amb el color de les actuals obertures El color de la fusteria s’adequarà a la 
carta admesa per al Nucli Antic. Abans de procedir a la seva instal·lació, caldrà 
que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vistiplau. (aportar mostres o informació 
de la fusteria de les obertures). 

- 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.  



 
 

 
 

- 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 
1.200,00 € 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  
 
 
14.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 110-18 
 
Expedient núm.:  110/18 
Objecte: arreglar la xemeneia 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en arreglar la xemeneia. 
 
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 arreglar la xemeneia. 
 
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 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  
 
 
15.0.- RENUNCIA LLIC. OBRES 74-17 APFUTURA 
 
Vista la instància presentada per Apfutura Internacional Soluciones SL, en data 29 
d’agost de 2018, amb número de registre d'entrada E2018003110, en la qual exposa 
que en relació a la llicència  d'obres sol·licitada en data 28 de juliol de 2017 (exp. 
74/17), per a l’obra d’estesa soterrada de xarxa de fibra òptica en dos emplaçaments: 
300 m. a l’av. Puig i Cunyer (c/.Tarragona –c/. Ramon Llull) i 1 m. al carrer N’Anna 
Xica, sol·licita la renúncia de l’esmentada llicència urbanística. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics on es posa de manifest que l’obra no 
s’executarà. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda, 
 
Primer: Acceptar la renúncia presentada per Apfutura Internacional Soluciones SL de 
la llicència d’obres núm. 74/17, sol·licitada en data 28 de juliol de 2017.  



 
 

 
 

 
Segon: Deixar sense efecte l’expedient de llicència d'obres 74/17, sol·licitada en data 
28 de juliol de 2017 per Apfutura Internacional Soluciones SL. 
 
Tercer: Practicar la liquidació de la taxa per import de 31,00 euros, corresponent a la 
liquidació de la taxa de la llicència d'obres núm. 74/17 a Apfutura Internacional 
Soluciones SL. 
 
Quart: Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
16.0.- SOL·LICITUD AMPLIACIÓ HORARI  BAR EL JEPI 
 
Vista la sol·licitud presentada per la interessada, en representació del bar El Jepi SCP, 
per la qual sol·licita autorització per a poder tancar el bar a les 3:00 hores de la 
matinada, en motiu de la celebració de la festa temàtica d’estil tirolès “october fest”, el 
proper dia 13 d’octubre de 2018. 
 
Vist el que disposa l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, d 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament. 
 
Vista l’ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments de bar i 
restauració. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar a la interessada, en representació del bar El Jepi SCP, a la 
celebració de la festa temàtica d’estil tirolès “october fest” el dia 13 d’octubre de 2018, 
amb les següents condicions d’aforament i horari: 

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

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

 L’hora de tancament del local,  a l’hivern,  és a la 1:00 h.  

 L’horari de tancament  de la terrassa, a l’hivern, és fins a les 0:30 h. 
 

Segon.- Fer constar que caldrà prendre les mesures oportunes per tal d’evitar que es 
superin els límits de soroll, que les portes d’entrada, i/o accés al bar s’hauran de 
mantenir tancades, a fi d’evitar que la música pugui molestar als veïns.     
 
Tercer.-  L'Ajuntament no es fa responsable de cap incidència ni danys que es puguin 
produir durant la celebració de la festa. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la senyora a la interessada, en representació del 
bar El Jepi SCP. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
17.0.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
ENTITATS 
 
Vista la proposta de resolució de la concessió de subvencions elaborada per l’òrgan 
col·legiat previst a la base 12a de les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, 
any 2018. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions a les entitats sense ànim de lucre 
amb els imports que es detallen: 
 
entitat 2018

club patinatge artístic 664,76        

abarabake 618,41        

agrupació sardanista Sant Julià 1.598,32     

club esportiu Vilatorta 1.620,51     

associació de veïns de Vilalleons 240,00        

caramelles del Roser 1.254,85     

Club ciclista calma 453,96        

coral cants i rialles 623,72        

terra de tupinots 1.045,06     

tupinots consell de joventut 1.490,21     

club tennis Sant Julià 1.690,20     

11.300,00   
 
 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les entitats beneficiàries, requerint-los 
perquè presentin la documentació justificativa abans del 30 de novembre de 2018. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
18.0.- ACCEPTACIO DELEGAT PROTECCIO DE DADES 
 

 Vist la necessitat de designar un Delegat de Protecció de Dades per part de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta segons el que disposa el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD).  
 
Vista la sol·licitud per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de suport a la 
Diputació de Barcelona per tal de que assumeixi la figura de delegat de protecció de 
dades (DPD) com a ajuts per als municipis de fins a 20.000 habitants, organismes 



 
 

 
 

dependents i EMD que ho sol·licitin; ja que aquest ens local no disposa dels mitjans 
necessaris per designar un delegat de protecció de dades.  
 
Vist el decret del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació de la Diputació de Barcelona (ref.reg.8921/18), en data 10 de 
setembre de 2018, pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta el 
suport puntual de Delegat de protecció de dades (DPD). 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar el suport de delegat de protecció de dades (DPD) concedit a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Publicar al web municipal la informació de contacte del delegat de protecció 
de dades. 
 
Tercer.- Comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) la 
designació de la Diputació de Barcelona com a delegat de protecció de dades, en el 
termini de deu dies des de l’adopció del present acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
19.0.- CONVENI PER A L'ESTABLIMENT D'UN PREU PÚBLIC EXTRAORDINARI 
PER PART DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D'OSONA. 
 
A conseqüència d’unes actuacions tributàries per part de l’Agència Tributària 
realitzades al Consorci per a la gestió dels residus urbans d’Osona, aquest ha hagut 
de reintegrar l’import meritat als Ajuntaments corresponent a l’IVA del darrer trimestre 
de 2013 i dels exercicis 2014, 2015, 2016 i fins el segon trimestre 2017, per aplicació 
del criteri segons el qual els serveis prestats per Consorci a favor de les 
administracions públiques de les quals depèn no estan subjectes a IVA. 
 
Vistes les al·legacions presentades en data 23 de maig de 2018 per l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta davant l’Agència Tributària per tal de recuperar l’IVA suportat 
durant aquest període de temps. 
 
Vista la resolució de l’Agencia Tributària per la qual s’acorda estimar la sol·licitud de 
l’Ajuntament, reconeixent el dret a la devolució de 8.996,03 € més 890,21 € 
d’interessos. 
 
Vista la proposta de conveni marc per a l’establiment d’un preu públic extraordinari per 
part del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona, amb l’objectiu de 
restablir l’equilibri patrimonial del Consorci, alterat a conseqüència de les esmentades  
actuacions tributàries.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer: Aprovar el Conveni Marc, en virtut del qual a través del pagament que farà 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta del preu públic extraordinari aprovat pel 



 
 

 
 

Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, es restablirà l’equilibri patrimonial 
d’aquest Consorci. 
 
Segon: Notificar aquest acord al Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, 
als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
20.0.- PROPOSTA DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL - PLANS 
DIRECTORS D'AIGUA POTABLE SUBVENCIO ACA 
 
En data 22 d’agost el es va fer públic l’acord del Consell d’Administració de l’ACA, 
Resolució TES/2063/2017, pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions 
adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i 
actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, i es 
deleguen en la Direcció les facultats per a l’aprovació dels corresponents 
convocatòries per resoldre l’atorgament de les subvencions, publicada al DOGC núm. 
7442, de 28 d’agost de 2017. 
 
Atès que d’acord amb la base 2, es podia presentar de forma agrupada una sol·licitud 
de subvenció per a la redacció dels plans directors del servei d’abastament d’aigua 
corresponent a diversos municipis de menys de 5.000 habitants censats, es va oferir 
als ajuntaments aquesta possibilitat.  
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va manifestar el seu 
interès en participar en aquesta actuació.  
 
Vista la resolució provisional d’atorgament de subvencions de l’ACA per la qual es va 
atorgar al Consell Comarcal d’Osona 135.000 €. 
 
Vista la proposta de conveni del Consell Comarcal d’Osona, rebuda en data 27 de 
setembre de 2018 i pel qual es fa el repartiment a assumir per cada ajuntament 
pertocant a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta una aportació de 4.612,50 €, a falta 
de concretar el cost real de l’actuació una vegada licitat el contracte. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Formalitzar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i el Consell Comarcal d’Osona per a la determinació de les condicions de 
finançament i de com es duran a terme els redaccions i actualitzacions dels Plans 
Directors dels serveis municipals d’abastament. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la formalització de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament a aportar la part no subvencionada 
per l’ACA, prèvia habilitació de crèdit a l’aplicació pressupostària corresponent. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
21.0.- PROPOSTA D'ACORD PER A DESTINAR L'IMMOBLE DEL CARRER DE 
PUIG-L'AGULLA, 2, 1r 2a A HABITATGE SOCIAL 
 
Vist que l’immoble situat al carrer de Puig-l’Agulla 2, llegat a l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta mitjançant entrega en escriptura pública de data 23 de gener de 2003 amb 
la càrrega permanent de destinar el bé transmès al compliment d’un fi docent o 
cultural, ha estat destinat a arxiu històric des de la dissolució del Patronat de cultura 
acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de gener de 2005. 
 
Atès que l’immoble té la qualificació urbanística de residencial i no reuneix les 
condicions mínimes per al servei d’arxiu, per la qual cosa gran part del contingut de 
l’arxiu històric ha estat digitalitzat i amb la subvenció concedida per la Diputació, en el 
marc de Programa complementari de reforma d’equipaments municipals, per a 
destinar a la sala d’arxiu de l’Ajuntament, tot el fons documental s’integrarà en aquest 
últim. 
 
Tenint en compte la necessitat que l’Ajuntament disposi d’habitatge social, perquè 
actualment només en gestiona un de l’edifici de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, 
clarament insuficient. 
 
Considerant que la finalitat del llegat podrà ser complerta igualment destinant el 
producte de l’arrendament de l’immoble a fins culturals o docents. 
 
Vist el projecte d’obra ordinària “Rehabilitació de l’habitatge del carrer de Puig-l’Agulla 
núm.2 1r 2a “ amb un pressupost de 35.475,52 €, redactat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
Vist el que disposa la Llei Ordenació de l’Edificació en relació a les obligacions i 
responsabilitats dels agents que han d’intervenir en el procés d’edificació, segons les 
competències professionals establertes. 
 
 
Atès el que disposa el RD 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Atès que abans de l’inici de les obres s’ha de designar un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
Primer.- Aprovar destinar l’immoble del carrer de Puig-l’Agulla 2, 1r, 2a de Sant Julià 
de Vilatorta a habitatge, amb la condició de destinar el producte de l’arrendament 
obtingut al compliment fins docents o culturals d’acord amb la càrrega imposada a 
l’Ajuntament per part de l’atorgant del llegat. 
 
Segon.- Comunicar al marmassó del llegat aquest acord als efectes oportuns. 
 



 
 

 
 

Tercer.- Aprovar el projecte d’obra menor: “Rehabilitació de l’habitatge del carrer de 
Puig-l’Agulla núm.2 1r 2a “ amb un pressupost de 35.475,52 €, redactat pels serveis 
tècnics municipals. 
 
Quart.- Nomenar director d’obra i director d’execució d’obra “Rehabilitació de 
l’habitatge del carrer de Puig-l’Agulla núm.2 1r 2a” a l’arquitecte tècnic municipal, Jordi 
Torrents Soler, per a dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, i per a dirigir l’execució material de l’obra 
controlant quantitativament i qualitativa la construcció i el control de qualitat. 
 
Cinquè.- Nomenar el senyor Jordi Torrents Soler, arquitecte tècnic, coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres de “Rehabilitació de 
l’habitatge del carrer de Puig-l’Agulla núm.2 1r 2a”. 
 
Sisè.- Aprovar l’adjudicació de les diverses partides del projecte a instal·ladors 
competents per raó de la matèria, mitjançant contractes menors, respectant el 
compliment de la normativa establerta en l’article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
22.- AUTORITZACIONS DIVERSES 
 

1. Vist l’escrit de la interessada, en representació del Club Esportiu Ponicat, demanant 

autorització de pas per la realització del 2n Raid Ponicat/Arnau97, previst pel dia 10 de 
novembre de 2018. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la junta de 
govern local s’acorda:  
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Esportiu Ponicat, per la realització del 2n Raid Ponicat/Arnau97, previst pel dia 10 
de novembre de 2018.  
 
Segon. Fer constar al Club Esportiu Ponicat, com a entitat organitzadora de la prova, 
que la present autorització es condiciona al compromís de comunicar de la realització 
de la prova, a tots els propietaris de les finques per on passa.  
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202.  
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents:  

ivitat es desenvolupi amb estricte respecte al medi 
natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys ni 
qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic.  



 
 

 
 

specte als 
altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals dels veïns 
i residents de les finques afectades.  

l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva.  

evitant situacions de risc d’incendi.  

vol incidència 
de l’activitat objecte del present informe.  

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT)  

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.  
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Club esportiu Ponicat. 
 

2. Vist l’escrit de l’interessat, en representació del Clàssic Motor Club del Bages, 

demanant autorització de pas per la realització de la XIII Volta a Osona Clàssic, 
prevista pel dia 17 de novembre de 2018.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la junta de 
govern local s’acorda:  
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Clàssic Motor Club del Bages, per la realització de la XIII Volta a Osona Clàssic, 
prevista pel dia 17 de novembre de 2018.  
 
Segon. Fer constar al Clàssic Motor Club del Bages, com a entitat organitzadora de la 
prova, que la present autorització es condiciona al compromís de comunicar de la 
realització de la prova, a tots els propietaris de les finques per on passa.  
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202.  
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents:  

natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys ni 
qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic.  

altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals dels veïns 
i residents de les finques afectades.  

l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva.  

tllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi.  



 
 

 
 

de l’activitat objecte del present informe.  

auran de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT)  

r els 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.  
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Clàssic Motor Club del Bages. 
 

3. Vist l’escrit de la interessada, en representació del Grup d’Interès dels 

Fisioterapeutes d’Osona i Ripollès, demanant autorització per la realització d’un 
esdeveniment al parc de les Set Fonts pel bateig de marxa nòrdica, prevista pel dia 21 
d’octubre de 2018, així com poder disposar d’equip de so i quatre taules.  
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la junta de 
govern local s’acorda:  
 
Primer. Concedir l'autorització al Grup d’Interès dels Fisioterapeutes d’Osona i 
Ripollès, per la realització d’un esdeveniment al parc de les Set Fonts de la marxa 
nòrdica, prevista pel dia 21 d’octubre de 2018, així com poder disposar d’equip de so i 
quatre taules.  
 
Segon. Fer constar al Grup d’Interès dels Fisioterapeutes d’Osona i Ripollès, com a 
entitat organitzadora de la prova, que la present autorització es condiciona al 
compromís de comunicar de la realització de la prova, a tots els propietaris de les 
finques per on passa.  
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries- Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202.  
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents:  

natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys ni 
qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic.  

altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals dels veïns 
i residents de les finques afectades.  

l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva.  

evitant situacions de risc d’incendi.  

de l’activitat objecte del present informe.  

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT)  



 
 

 
 

ions que els hi puguin fer els 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.  
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Grup d’Interès dels Fisioterapeutes d’Osona i 
Ripollès 
 
23.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
23.1.- MODIFICACIÓ POUM SÒL NO URBANITZABLE 
 
Vist l’avançat estat de la documentació relativa a la modificació puntual del POUM en 
sòl no urbanitzable, es convocarà una reunió amb els interessats per tal d’exposar-los-
hi el proper 15 d’octubre a l’antic Ajuntament de Vilalleons. Gestiona el tema la 
regidoria de medi ambient, assistirà a la reunió la regidora delegada a Vilalleons. 
 
23.2.- INSTAL·LACIÓ CÀMERES DE SEGURETAT 
 
Una vegada instal·lades les tres càmeres de videovigilància a les entrades del poble 
per temes de seguretat (sortida 189 de l’Eix, Font d’en Titus, i a la cruïlla BV-5201 amb 
la BV-5202) , entren en període de prova d’una manera immediata. 
L’entrada al poble per la part de Pleuna ha quedat coberta amb la càmera instal·lada 
per l’Ajuntament de Folgueroles en el mateix sector. 
 
 
 
 
 
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, 


