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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 8 d’octubre de 2018, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa.   



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.0.- APROVACIÓ CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 17/2018 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. 
Entrad

a 
Cognoms i nom o raó social 

  
Núm. doc. 

  

Data 
registr

e 
Text explicatiu 

  
Data doc. 

  

F/2018
/1949 

77311422G ISAAC DOMENECH 
  

18/45 1.850,73 

05/10/
2018 

AOC:50784982 10 JARDINERAS + 9 HUERTOS URBANOS / 
ENVIO 

01/10/2018 
    

F/2018
/1950 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 
  

A322263 87,88 

05/10/
2018 

AOC:50781226 BOBI-SIST 2C B / PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 
2C Ø45 B 

04/10/2018 
    

F/2018
/1951 

B60333150 CORRETJA S.L. 
  

201801000073
57 

60,86 

06/10/
2018 

ARLITA LATERLIT 3/8, DISC DIAMANT PER BRIGADA I CUNETA 
R24 GRIS PEL CENTRE DE DIA 

30/09/2018 
  

59,62 

F/2018
/1952 

A64718877 SALTOKI VIC SA 
  

36524 27,41 

08/10/
2018 

AOC:50872980 6623000032|LEGRAND 050342 CLAVIJA 2P+T 16A 
CAUCHO NEGRO / 7051024072|PHI 62336270 LAMPARA 
COMPACTA MASTER P 

06/10/2018 
  

61,04 

F/2018
/1953 

B25727322 WATT ENERGIA SL 
  

01 00000211 1.810,43 

08/10/
2018 

AOC:50916682 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un 
sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

05/10/2018 
    

F/2018
/1954 

B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 
  

A 2143 68,85 

08/10/
2018 

AOC:50893522 TINTA HP 301 BK / TINTA HP 301 COL 23/05/2018 
    

F/2018
/1955 

B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 
  

A 3685 79,18 

08/10/
2018 

AOC:50893646 TINTA CHP 301XL BK  / TINTA CHP 301XL COL 14/09/2018 
    

F/2018
/1956 

B65206138 ZONA SOL SL 
  

319 453,75 

08/10/
2018 

AOC:50912612 TREBALLS REALITZATS EL DIA 20/09 CANVI DE 
BOMBES A LA PATULEIA 

01/10/2018 
    

F/2018
/1958 

Q0801175A 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA   

A 17430 59,77 

08/10/
2018  

08/10/2018 
    



 
 

 
 

F/2018
/1959 

B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 
  

18069297 501,17 

09/10/
2018 

AOC:50945061 6,075 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: 
MPC3001ADR Anterior BN= 198389 ; Actual BN= 204464 Ubicación: 
PÇA. M 

08/10/2018 
    

F/2018
/1960 

A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 
  

201805900 
5284 

95,90 

09/10/
2018 

AOC:50947631 000253 PANY IFAM / 3034-2 PENJADOR 3 
ESCOMBRES ADHESIU / 2040-1 PENJADOR ADHESIU INOFIX 
BL2UN / 0-11300 FUL 

30/09/2018 
    

F/2018
/1961 

B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 
  

182044 288,97 

09/10/
2018 

AOC:50969294 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ 
CAIXA / HORES SERVEI RECOLLIDA / EL.LIMINACIÓ RESIDUS 
VERDS 

30/08/2018 
    

F/2018
/1962 

B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
  

2018/181975 59,90 

09/10/
2018 

AOC:50967671 Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS 
DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal lacio: MAQUINA DE 
NETEJAR ( 

27/09/2018 
    

F/2018
/1963 

B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
  

2018/182017 135,52 

09/10/
2018 

AOC:50969334 Analisi d'aigua de bany mensual segons 
RD742/2013 ( Instal lacio: PISCINA MUNICIPAL Data presa de 
mostres: 

27/09/2018 
    

F/2018
/1964 

A08099897 PANIFICADORA VIC SA 
  

2 8025586 3,23 

09/10/
2018 

AOC:50973478 REF.:TPV29 / N.Albara:3604204  Data: 04-10-18 / 
ANGLES PETIT NORMAL / ANGLES MITJA TALLAT / PATULEIA 

06/10/2018 
    

F/2018
/1965 

47812174G VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 
  

18129 1.452,00 

10/10/
2018 

AOC:50996267 SONORITZACIÓ GRUP L'ESKERDA 29.09.2018 01/10/2018 
    

F/2018
/1966 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 
  

2018-367 48,00 

10/10/
2018 

AOC:50996621 pernil gall dindi / bistec extra / pit de pollastre / 
burguer meat de vedella / xoriç guisar 

10/10/2018 
    

F/2018
/1967 

B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 
  

2018/182084 619,67 

10/10/
2018 

AOC:51003818 Manteniment piscines (    Revisio general de 
funcionament de tot el sistema de filtracio, circuit hidraulic 

30/09/2018 
    

F/2018
/1968 

B08673527 NEIDA S.L. 
  

1279 4.609,44 

10/10/
2018 

AOC:51032816 9998 - Ref.: c/ Montserrat / 716 - Servei 
desembussar col·lector / 706 - Hores camió 7468.HBH / 9998 - Ref. 

10/10/2018 
    

F/2018
/1969 

B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 
  

FC-029265 440,32 

11/10/
2018 

AOC:51086198 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( 
SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

30/09/2018 
    

F/2018
/1970 

B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 
  

2018-373 67,29 

15/10/
2018 

AOC:51176254 ous / pit de pollastre / bistec extra / ossos espinada / 
pernil gall dindi / cuixes de pollastre / picada a 

15/10/2018 
    

F/2018
/1971 

B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 
  

1 4804 458,98 

15/10/
2018 

AOC:51180479 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 
436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/09/2018 - 30/09/2018 

30/09/2018 
    

F/2018
/1972 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 
  

A322815 41,14 

15/10/
2018 

AOC:51181167 CHEF BACTER 5 KG. 11/10/2018 
    

F/2018
/1973 

B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 
  

A322811 566,70 

15/10/
2018 

AOC:51181168 DERMO-SIST 5 KG. / B.B.NEGRA 57X65 G-120 P-
1000 / B.B.BLANCA IND. 80X105 G-180 P-250 / ROLLO IDENTITY 
HANDS 

11/10/2018 
    

F/2018
/1974 

B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 
  

182295 115,23 

16/10/
2018 

AOC:51235037 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ 
CAIXA 20M3 

30/09/2018 
    



 
 

 
 

F/2018
/2017 

A17054370 PINTURES M.VICH SA 
  

FCF18007701 64,86 

16/10/
2018 

AOC:51239424 ACV18003731 DISOLVENTE DS-105 20 LT / 
ACV18003731  BROCHA OLIVA 450-04 / ACV18003731 CABOL 
RODONES 241-10 / 

10/10/2018 
    

F/2018
/2018 

A08447369 EL 9 NOU 
  

SUB 865629 195,00 

16/10/
2018 

AOC:51253365 El 9 Nou - Subscripció: 42736600 Benestar Social --
Centre de Dia Subscripció del 01/10/2018 al 30/09/2019 

15/10/2018 
    

F/2018
/2019 

G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 
  

A/667 393,86 

17/10/
2018 

AOC:51323188 REPARTIMENT DE CARTES PERSONALITZADES 11/10/2018 
    

F/2018
/2020 

G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 
  

A/683 235,95 

17/10/
2018 

AOC:51324674 REPARTIMENT DE CARTES PERSONALITZADES 
/ RECOLLIDA I RETORN DE CARTES BUIDES 

16/10/2018 
    

F/2018
/2021 

B62652805 GRENKE ALQUILER S.L. 
    

383,33 

08/10/
2018 

LLOGUER DESFIBRILADOR CARRER COMERÇ 17 01/10/2018 
    

F/2018
/2022 

B65610388 FREEEL ECOMOVING SOLUTIONS SL 
  

201801428 107,61 

09/10/
2018 

REPARACIÓ BICICLETA ELÈCTRICA 14/09/2018 
    

F/2018
/2023 

A58385691 ROVIRA VIC SA 
  

182042 41,76 

09/10/
2018 

CATIFES I FUNDES SEIENT PER LA PICK UP 30/09/2018 
    

F/2018
/2024 

33935467W PERE RIERA CASTELLS 
  

18/092 112,53 

16/10/
2018 

MANETA I ADHESIS PER FINESTRA 05/10/2018 
    

F/2018
/2025 

33935467W PERE RIERA CASTELLS 
  

18/093 381,37 

16/10/
2018 

VIDRE DE CÀMARA I COL.LACIÓ 05/10/2018 
    

F/2018
/2026 

36918042Y JOAN MARTIN FONTARNAU - MISSATGERS VIC 
  

4.133 78,65 

16/10/
2018 

VIATGES A HOSPITALET I A BARCELONA 30/09/2018 
    

F/2018
/2027 

A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 
  

201802780036
8 

26,60 

16/10/
2018 

SEQUILLOS 04/09/2018 
    

F/2018
/2028 

A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 
  

201820150052
2 

1,90 

16/10/
2018 

SEQUILLOS 04/09/2018 
    

F/2018
/2029 

B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 
  

201/039990F1 1.502,93 

16/10/
2018 

151 TARGETES T-10 UNA ZONA 09/10/2018 
    

F/2018
/2030 

G66502048 EVAL ESPORT AMB VALORS 
  

46 308,38 

18/10/
2018 

III TROBADA DE FUTBOL AMB VALORS D'OSONA 10/09/2018 
    

F/2018
/2031 

B54490685 CM WEB SOLUTIONS SL 
  

B 135 201,03 

18/10/
2018 

3 REPOSAPEUS PEL CENTRE DE DIA 11/09/2018 
    

F/2018
/2032 

33955068F JORDI SOLE MOLAS 
  

1898 81,07 

19/10/
2018 

IMPRESSIÓ FULLETÓ ESPAI ACTIVA'T 03/10/2018 
    

F/2018
/2033 

33955068F JORDI SOLE MOLAS 
  

1897 36,30 

19/10/
2018 

DISSENY I MAQUETACIÓ FULLETÓ ESPAI ACTIVA'T 03/10/2018 
    

F/2018 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA   1476880 541,15 



 
 

 
 

/2034 

19/10/
2018 

AOC:51421643 BRIDA NYLON NEGRA 7,8x540MM  / BRIDA 
NYLON NEGRA 4,5x178  / WUPO 2.0 AVELL. ZN.4X30 EG  / 
SELLADOR MS POLIM 

18/10/2018 
    

F/2018
/2035 

B65206138 ZONA SOL SL 
  

274 7.573,39 

19/10/
2018 

AOC:51430620 PRESSUPOST CENTRE DE DIA DATA 09/07/2018 
(BOMBA REFREDADORA) / PRESSUPOST CASAL D'AVIS DATA 
09/07/2018 (BOM 

31/08/2018 
    

F/2018
/2036 

B08638520 SICOSA SL 
  

804005582 57,37 

19/10/
2018 

AOC:51449426 ALBARAN R 802019137 FECHA 15/10/2018 REF:  / 
TUBO 65T TRANSP.P/TUBO FLUOR.65W / TUB.PVC (10KG CM2) 
D.40 ENC 

15/10/2018 
    

F/2018
/2038 

33949651H DANIEL FABRER ANGUITA 
  

55 1.573,00 

21/10/
2018 

AOC:51491946 Pintar corredor zona vestuaris, pintar zona corredor 
gimnàs, pintar parts exteriors façana, repassar paret 

21/10/2018 
    

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- APROVACIÓ COMPTES DE SOREA 3R. TRIMESTRE 2018 
 
Vist l’estat de comptes del 3r. trimestre de 2018 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 9.723,19 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que la componen, s’acorda:  
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 3r. trimestre de 2018 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 9.723,19 euros.  
 
Segon.- Sol·licitar l'ingrés corresponent al 3r. trimestre al compte bancari núm. ES88 
0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 

 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat titular- no conductor, i amb el 
següent número de registre d’entrada:  
 
1. E2018003829, en data 18 d’octubre de 2018.  
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 



 
 

 
 

altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda.  
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, 
com a titular no conductor, amb les condicions establertes en la normativa vigent.  
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió.  
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control.  
 
Quart.-. Notificar a la interessada aquesta resolució, fent-la coneixedora del règim de 
recursos que li corresponen.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
5.0.- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CARRER NÚRIA, 12 
 
Vista la sol·licitud de l’interessat, en representació de Kit’s Obres SL, per a l’ocupació 
de la via pública mitjançant la col·locació d’un contenidor al carrer de Núria, núm. 12,  
d’aquesta població, en relació a l’expedient núm. 58/18 per les obres de reforma de 
bany, instal·lació de parquet i pintar habitatge de planta primera. Desmuntar teules de 
vessant posterior, reparació de goteres, col·locació aïllament tèrmic i recol·locar teules 
a nom de Panificadora Vic SA. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal. 
 
D'acord amb el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació 
de terrenys d’ús públic.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per a l’ocupació de la via pública, que és d’un 
import de 31,47 €, d’acord amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de 
la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
Segon.- Notificar la corresponent liquidació a Panificadora de Vic SA. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

6.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 109-18 
 
Expedient núm.:  109/18 
Objecte: escomesa de gas amb rasa de 40 cm. x 1 m. x 3,80 m. 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa de gas amb rasa de 40 cm. x 1 m. x 3,80 
m.. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa de gas amb rasa 
de 40 cm. x 1 m. x 3,80 m., situades a av. Sant Jordi, 5, 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 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 
1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 
definitiva. 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

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

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

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

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

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 111-18 
 
Expedient núm.:  111/18 
Objecte: rasa de 47,01 m. i escomesa de gas de 1,40 m. 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en rasa de 47,01 m. i escomesa de gas de 1,40 m.. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en rasa de 47,01 m. i 
escomesa de gas de 1,40 m., situades a carrer Mercè, 53, 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 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les 
obres, l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la 
comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora 
corresponent 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 
1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment 
de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el 
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el 
termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 
definitiva. 

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

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

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

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

 de paviment de formigó de 10 cm de HM20/P/10/1 com a 
base sobre la subbase de sorra compactada al 95% PM. 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 2.141,38 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable :  2.141,38 € 
o Quota:   2.141,38 € x  2,75 % =  58,88 € 

 
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 2.141,38 €) =  32,14 € 
 

TOTAL: (Impost)  58,88 €  + (Taxa)  32,14 €  = 91,02 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 112-18 
 
Expedient núm.:  112/18  
Objecte: fer rasa a carrer per pas de fibra òptica i rasa dins del terreny privat. 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer rasa a carrer per pas de fibra òptica i rasa dins del 
terreny privat. 
 
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 fer rasa a carrer per pas de fibra òptica i rasa 
dins del terreny privat. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 5 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L’execució dels treballs ha de permetre en tot moment el pas de vehicles per 
accedir als habitatges existent. 

- No es permet la realització d’una regata al mur de formigó, ni un muntant 
vertical per la cara externa del mur. Per tal de travessar aquest, caldrà fer un 
forat horitzontal fins arribar a la cara interna del mur de formigó. No es permet 
alterar la imatge des del carrer del mur de formigó existent. 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la 
rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 
definitiva. 

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

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

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

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de la següent manera: 
* Fer la reposició de paviment de formigó de 10 cm de HM20/P/10/1 com a 
base sobre la subbase de sorra compactada al 95% PM. 
*Sobre la base de formigó, es col·locarà el paviment de panot, pedra o 
llambordes per la vorera amb idèntic material a l’existent, col·locat amb sorra-
ciment de 3 cm de gruix i 200 kg/m3 de ciment pòrtland i vorada amb ciment. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 900,00 
€ i no es considera adequat ja que no contempla una part de l’obra (rasa des del carrer 
fins a l’edificació). El valor considerat serà de 1.800,00 €. 

 
o Base imposable :   1.800,00 € 
o Quota:  1.800,00 € x  2,75 % =  49,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.800,00 €) =  31,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  49,50 € + (Taxa)  31,80 €  =  81,30 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 113-18 
 
Expedient núm.:  113/18 
Objecte: construcció d'un ascensor 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un ascensor. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en construcció d'un ascensor. 
  
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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 0,41 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra . S’aporta un pressupost de 
7.420,50 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  7.420,50 € 
o Quota:  7.420,50 € x 2,75 % =  204,06 € 

 
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 7.420,50 € ) =  37,42 € 

      

TOTAL: (Impost)  204,06 €  + (Taxa)  37,42 €   = 241,48 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 114-18 
 
Expedient núm.:  114/18 
Objecte: canviar plat de dutxa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en canviar plat de dutxa. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canviar plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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 600,00 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que es considera el cost real. El valor 
considerat serà de 900,00 €  

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

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

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

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

 
 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
11.1.- PROJECTE RESIDÈNCIA GENT GRAN 
 
Proposta grup inversor per a construcció i gestió residència gent gran a Sant Julià de 
Vilatorta. Presentació estudi de viabilitat. Contractació sotmesa als procediments 
legals establerts en la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Gestiona el tema 
l’alcaldia i la regidoria de serveis socials. 
 
11.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
11.3.- ASSUMPTES DE L’ORDRE DEL DIA DEL PROPER PLE EXTRAORDINARI 
 
S’inclourà en el proper ordre del dia del Ple de data 29 d’octubre, la modificació de les 
ordenances fiscals, i els acords per a l’execució del projecte d’obra “Itinerari per a 
vianants i ciclistes a la BV-5202” consistents en demanar l’ajut econòmic i la cessió de 
la gestió del tram de carretera afectat. 
 
11.4.- ASSUMPTES DE L’ÀMBIT DE JOVENTUT I DE VILALLEONS 
 
- Neteja del nucli de Vilalleons: programació dies de neteja viària per part del Servei 

de manteniment de l’Ajuntament o necessitat de contractar el servei externament. 
 

- Festa de la castanyada al pavelló: Tupinots comunicarà i sol·licitarà autorització 
festa i horari pel proper 3 d’octubre de 2018, que s’autoritza amb les condicions 
pactades amb el Consell de Joventut “Tupinots”. 

 
 
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, 


