
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2018000019  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 19 de novembre de 2018 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:30 hores 
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ASSISTENTS 
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Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
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Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 
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ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR 

2.- CONTRACTES MENORS 

3.- LLICÈNCIA D'OBRES 91-18 

4.- LLICENCIA OBRES 115-18 

5.- LLICÈNCIA OBRES 117-18 

6.- LLICÈNCIA OBRES 118-18 

7.- LLICÈNCIA D'OBRES 121-18 

8.- LLICÈNCIA D'OBRES 122-18 
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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 5 de novembre de 2018, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 19/2018 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. 

F/2018/210

1 
A08001182 SECE SA. 

 

001 71813272 

31/10/2018 
AOC:52008522 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT G120 COL·LISIONAT A L'AVINGUDA DE 

VIC. / Columna troncocónica de 9m d'alçada / Obra 

31/10/201

8 

 F/2018/210

4 
B62298179 RIPOLL I FILLS SL 2018001739 

31/10/2018 
AOC:52022383 Porta 2 fulles pint. de 4.00 x 1.80 mt + pilans de 10x10cm / Filferro 

plastificat / Tensors pint. 

31/10/201

8 

 F/2018/210

5 
A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 804285 

31/10/2018 
AOC:52029190 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10504783-1 

Títol: Aj. Sant Julià de Vilatorta 

30/10/201

8 

 F/2018/210

8 
A08290538 25 OSONA BUS S.A. 2518AT0081 

02/11/2018 AOC:52134795 MANLLEU-TAC OSONA OCTUBRE 18 
31/10/201

8 

 F/2018/210

9 
A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0091971354 

02/11/2018 
AOC:52148492 ENSALADILLA SELECTA  4X2.5  / SOPA DE PESCADORS    1X3  / 

FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / MONGETA PERONA NAC 

31/10/201

8 

 F/2018/211

0 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 389 



 
 

 
 

02/11/2018 
AOC:52161012 tovallo blanc 20 x 20 / guata rotllo cuina / tovallo blanc 33 x 33 / 

abonament tovallo 20 x 20 

31/10/201

8 

 F/2018/211

1 
A64718877 SALTOKI VIC SA 

 

40479 

02/11/2018 
AOC:52163070 2185010136|NURAL 36 VERDE 48GR MASILLA REPARADORA OBRA 

SANEAMIENTO 

31/10/201

8 

 F/2018/211

2 
B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 

201821001094

78 

05/11/2018 AOC:52222082 PILES RECANVI FOCUS * UNI / FOCUS INTERMITENT S/PILAS *UNI 
31/10/201

8 

 F/2018/211

3 
B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 923 

06/11/2018 
AOC:52271339 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ 

PETIT 

03/11/201

8 

 F/2018/211

4 
B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000233 

06/11/2018 
AOC:52228496 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i 

producció d'aigua calenta sanitària 

31/10/201

8 

 F/2018/211

5 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 107/18 

06/11/2018 
AOC:52239644 Pals rectangulars per senyalització moòil i material per reparar 

marquesina de anunci de la Plaça Catalunya 

30/10/201

8 

 F/2018/211

6 
B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 125 

06/11/2018 AOC:52261895 PA PATULEIA OCTUBRE 2018 
05/11/201

8 

 F/2018/211

7 
A08001182 SECE SA. 

 

001 71813282 

06/11/2018 
AOC:52306838 SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA A115 TRENCADA A L'AVINGUDA 

MONTSERRAT. / Llumenera JNR-V-CC de 150W VSAP / Làmpada 

31/10/201

8 

 F/2018/211

8 
A08001182 SECE SA. 

 

001 71813280 

06/11/2018 
AOC:52306839 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT G109 COL·LISIONAT A L'AVINGUDA DE 

VIC. / Columna troncocónica de 9m d'alçada / Obra 

31/10/201

8 

 F/2018/211

9 
A08001182 SECE SA. 

 

001 71813281 

06/11/2018 
AOC:52306837 SUBSTITUCIÓ DEL PUNT DE LLUM R014 COL·LISIONAT AL CARRER 

TREBALL. / Columna troncocónica de 9m d'alçada / O 

31/10/201

8 

 F/2018/212

1 
A08619835 ISERN S.A.U. 

 

831840 

06/11/2018 
AOC:52329618 COMMENT|Ped. 80576302 / PROT PANTALLA SONY M2 / 

COL.LOCACIÃ?â?? PROTECTOR DE PANTALLA 

06/11/201

8 

 F/2018/212

2 
A08619835 ISERN S.A.U. 

 

831845 

06/11/2018 AOC:52329619 RATOLI HP USB COLORS 
06/11/201

8 

 F/2018/212

4 
B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1801046 

06/11/2018 AOC:52349196 Hores ( Hores manteniment ) 
31/10/201

8 

 F/2018/212

5 
G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 679 

06/11/2018 
AOC:52350104 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponents 

els dies 1 i 2 d'octubre. ) 

31/10/201

8 

 F/2018/212

6 
A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 18/10/174 

06/11/2018 AOC:52349980 M3. FM80 SORRA NEGRA carrer J.V. FOIX 
31/10/201

8 

 F/2018/212

7 
B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2018/A 54337 

06/11/2018 AOC:52337999 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 
31/10/201

8 

 F/2018/212

8 
B63956536 ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP 2018/00313 

06/11/2018 
AOC:52355770 TRAMITACIÓ A L'ICAEN DEL CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ ESPORTIU, AMB DATA JULIOL DEL 2018 

06/11/201

8 

 F/2018/212

9 
B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q18/85257 



 
 

 
 

06/11/2018 
AOC:52345753 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 (Sant Julià de 

Vilatorta)) 

01/11/201

8 

 F/2018/213

0 
A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8028071 

06/11/2018 
AOC:52362219 REF.:TPV29 / N.Albara:3604244  Data: 11-10-18 / Obs:AJUNTAMENT / 

COCA PA CROSSANDRA, XERRADA ESPAI ACTIVA'T 

31/10/201

8 

 F/2018/213

1 
A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8028097 

06/11/2018 
AOC:52362218 REF.:TPV29 / N.Albara:3604242  Data: 11-10-18 / Obs:PATULEIA / 

ANGLES PETIT NORMAL / ANGLES MITJA TALLAT / 

31/10/201

8 

 F/2018/213

2 
A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8028052 

06/11/2018 
AOC:52362220 REF.:TPV29 / N.Albara:3604333  Data: 27-10-18 / Obs:VOLUNTARIAT / 

XOCOLATINA MILKIBAR 100gr LLET / XOCO 125 

31/10/201

8 

 F/2018/213

3 
B62735808 OBRES CODINACHS S.L. 180079 

07/11/2018 
AOC:52386094 Arrebossar façana lateral Plaça Major, 1 / Descompte per arrebossat sota 

tub no fet per l'impossibilitat d' 

31/10/201

8 

 F/2018/213

4 
B62735808 OBRES CODINACHS S.L. 180078 

07/11/2018 AOC:52386391 Canviar biga de fusta i reforç paret Plaça Major,1 
31/10/201

8 

 F/2018/213

5 
B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-403 

07/11/2018 
AOC:52389542 pernil gall dindi / bistec extra / ous / pit de pollastre / hamburgueses de 

vedella / carn picada de porc 

07/11/201

8 

 F/2018/213

6 
A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180805 

07/11/2018 
AOC:52401038 Ref.:SANT JULIA / N.Albara:2183214  Data: 10-10-18 / H.Dumper 

Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

31/10/201

8 

 F/2018/213

7 
A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180804 

07/11/2018 
AOC:52401039 Ref.:DESAIGUE / N.Albara:2183342  Data: 01-10-18 / H.Retro JCB Pala / 

H.Retro JCB Martell / N.Albara:218331 

31/10/201

8 

 F/2018/213

8 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 98 

07/11/2018 AOC:52419793 Dinars centre de dia 
31/10/201

8 

 F/2018/213

9 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 9 

07/11/2018 
AOC:52417950 ALBARA 52/18 PATULEIA / ALBARA 53/18 PATULEIA / ALBARA 54/18 

PATULEIA / ALBARA 55/18 PATULEIA / ALBARA 56/1 

31/10/201

8 

 F/2018/214

0 
B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 182457 

07/11/2018 
AOC:52395890 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA / HORES SERVEI 

RECOLLIDA / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS 

30/10/201

8 

 F/2018/214

1 
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/182126 

07/11/2018 
AOC:52416561 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I CONTROL DE 

LA LEGIONEL LOSI Sistemes d aigua sanitaria 

05/10/201

8 

 F/2018/214

2 
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/182173 

07/11/2018 
AOC:52418751 Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO 

LEGIONEL LA Instal lacio: CAMP DE FUTBOL Data 

22/10/201

8 

 F/2018/214

4 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 99 

07/11/2018 AOC:52419857 Massa de panellets per centre de dia. 
02/11/201

8 

 F/2018/214

5 
J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 18179 

08/11/2018 AOC:52452139 Entrega de material i manteniment 
05/11/201

8 

 F/2018/214

6 
J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 18186 

08/11/2018 
AOC:52452255 Pèrgola Centre de Dia. Bigues i llistons / Pergola Centre de Dia. 

Envernissats 

05/11/201

8 

 F/2018/214

7 
B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 1 5381 



 
 

 
 

08/11/2018 
AOC:52467338 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 

289462 ( Periodo de: 01/10/2018 - 31/10/2018 

31/10/201

8 

 F/2018/214

8 
A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 

201806577 

5291 

08/11/2018 
AOC:52471587 E101265 ESPIRAL POLIURETA AS CUATRO / E020003 RACORD 

RAPID FEMELLA AS CUATRO / E010000 ENDOLL RAPID UNI.H 1 

31/10/201

8 

 F/2018/214

9 
B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A324617 

08/11/2018 AOC:52464304 PAPEL HIGIENICO 2C ONE "LILA" 35M. P-96 
07/11/201

8 

 F/2018/215

0 
A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8028585 

08/11/2018 
AOC:52498140 REF.:TPV29 / N.Albara:3604177  Data: 29-09-18 / LLET NOSTRA BRIK 

1L. VARIS / LECHE CONDENSADA 450g (LA LECH 

04/11/201

8 

 F/2018/215

1 
B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 4383 

08/11/2018 AOC:52495891 LW301XLBK / LW301XLCO / MG56 
24/10/201

8 

 F/2018/215

2 
A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF18008240 

08/11/2018 
AOC:52496353 ACV18003930 REC PORO 0-10CM / ACV18003930 REC PORO 0-5 CM / 

ACV18003930 ELTON CINTA 48MM 

31/10/201

8 

 F/2018/215

3 
B65667479 CARBURANTS MITJORN SL FACTR09788 

08/11/2018 
AOC:52498165 0007 CHD- S/PLOMO95 / 0007 CHD- S/PLOMO95 / 0007 CHD- 

S/PLOMO95 / CUPON BP 

31/10/201

8 

 F/2018/215

4 
B63313324 TRANSMUTUA 2003 SL 6-000251 

08/11/2018 
AOC:52503356 Torneig BBVA de Bàsquet Dies: 31 d'Agost, 1 i 2 de Setembre. Segons 

pressupost 

05/09/201

8 

 F/2018/215

5 
A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1585963 

09/11/2018 AOC:52534730 FUSIBLE  MAXI  ENCHUFE 20 AMP. 
08/11/201

8 

 F/2018/215

6 
A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 184330 

09/11/2018 
AOC:52548519 SPRAY MONTANA HARDCORE BRILL.R-3027/ROJO DIABLO R- ( 

CARLES ) 

31/10/201

8 

 F/2018/215

7 
B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 79 

09/11/2018 AOC:52573627 REF: CAP - HORES TREBALL OPERARI- diluns 22 Octubre caldera cap 
09/11/201

8 

 F/2018/215

8 
B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 80 

09/11/2018 
AOC:52573760 REF: CAL ANGLADA- ABB CERRADURA  CLAUS / HORES TREBALL 

OPERARI- divendres 19 Octubre- caldera / HORES TREBA 

09/11/201

8 

 F/2018/215

9 
B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 81 

09/11/2018 
AOC:52573759 REF: BASURES- HORES TREBALL OPERARI-dimarts 2 Octubre- alta 

targetes 

09/11/201

8 

 F/2018/216

0 
B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 82 

09/11/2018 
AOC:52573941 REF: PAVELLO-hores treball operari- dilluns 29 Octubre- averia general 

pavello / HORES TREBALL- dimecres 31 

09/11/201

8 

 F/2018/216

1 
B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 182524 

09/11/2018 AOC:52543292 SERVEI VIATGES RESIDUS VERDS / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS 
30/10/201

8 

 F/2018/216

2 
A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1593644 

12/11/2018 
AOC:52639021 FRONTAL DE CABEZA, 1 LED  / PILA ALCALINA WURTH 1,5V MICRO 

LR03  / JUEGO DESTORNILL.VDE INTERCAMBIABLES 

09/11/201

8 

 F/2018/216

3 
B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-407 

12/11/2018 AOC:52646134 pernil gall dindi / ossos espinada / ous / bistec extra / cuixes de pollastre 
12/11/201

8 

 F/2018/216

5 
B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2018//182706 



 
 

 
 

12/11/2018 AOC:52676442 MIR800 - Mirall convex de seguretat vial de 800 mm. Ø . (       ) 
12/11/201

8 

 F/2018/216

6 
B66269689 REPARACIONS VIC SL 18/2046 

12/11/2018 
AOC:52663278 Hores treball / Tub / Junta platina / Oli SAE 15W40 motor / Aportació 

SIGAUS / Oli SAE 10W30 hidràulic / Ap 

24/10/201

8 

 F/2018/216

7 
G58003252 CLUB NATACIÓ VIC - ETB 56 

12/11/2018 AOC:52683500 CURSET ESCOLAR NATACIÓ ABR-JUNY'18 
15/06/201

8 

 F/2018/216

8 
B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2018//182428 

13/11/2018 
AOC:52713073 MIR800 - Mirall convex de seguretat vial de 800 mm. Ø . / PALAL60-

33000P - Pal cilíndric d'alumini anoditza 

10/10/201

8 

 F/2018/217

0 
B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A-5779 

31/10/2018 IOGURTS LLAR D'INFANTS 
31/10/201

8 

 F/2018/217

3 
Q0875009C 

COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES 

TÈCNICS DE CATALUNYA 
0055748421 

09/11/2018 VISAT CONTROL DE QUALITAT OBRES SALÓ CATALUNYA 
30/10/201

8 

 F/2018/217

4 
B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 18079604 

14/11/2018 
AOC:52811572 7,069 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior 

BN= 204464 ; Actual BN= 211533 Ubicación: PÇA. M 

14/11/201

8 

 F/2018/217

5 
A58281262 M. BOADA SA 

 

78472 

14/11/2018 
AOC:52815168 SORTIDA EMERGÈNCIA NIT / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ 

MUNICIPAL D'ESPORTS - Comprovació alarma zones 2 i 3, centr 

31/10/201

8 

 F/2018/217

6 
B08638520 SICOSA SL 

 

804005904 

14/11/2018 
AOC:52831467 ALBARAN R 802019341 FECHA 17/10/2018 REF: PUNT CARAVANES / 

GRIFO PRESTO P/URINARIO 12 A 

31/10/201

8 

 F/2018/217

7 
B17862897 GIROPROTEC 

 

1-000171 

14/11/2018 
AOC:52742262 Servei de control e inspeccions contra els coloms; Servei mensual.  

Periode: 22/10/2018 - 30/11/2018.  ¿ Gà 

31/10/201

8 

 F/2018/217

8 
B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A325009 

14/11/2018 AOC:52806926 AIRON AD 10 KG. / CITRON AD 12 KG. 
13/11/201

8 

 F/2018/217

9 
B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-029575 

14/11/2018 
AOC:52833278 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 

TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

31/10/201

8 

 F/2018/218

0 
B08673527 NEIDA S.L. 

 

1418 

15/11/2018 
AOC:52873658 9998 - Ref.: Les 7 fonts / 712 - Servei desembussar i netejar canonada / 

701 - Import dels serveis: 

15/11/201

8 

 F/2018/218

1 
B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 83 

15/11/2018 
AOC:52878715 REF: PAVELLO- TUB FLUORESCENT LED 24W 4000 / HORES 

TREBALL OPERARI / PETIT MATERIAL 

15/11/201

8 

 F/2018/219

7 
G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA A-864 

15/11/2018 AOC:52877373 3r pagament corresponent al servei Escola de Música 
15/11/201

8 

 F/2018/219

8 
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 2812 

15/11/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES D'OCTUBRE 
31/10/201

8 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
3.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 91-18 
 
Expedient núm.:  91/18 
Objecte: construcció de dos edificis bifamiliars en filera 1a. fase 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Domus 
Osona SL i que consisteix en construcció de dos edificis bifamiliars en filera 1a. fase. 
 
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 Domus Osona 
SL per a l’execució de les obres consistents en construcció de dos edificis bifamiliars 
en filera 1a. fase. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 8 d’octubre de 
2018, en la que hi ha únicament el projecte bàsic. 

- En l’apartat corresponent a la descripció del projecte s’hi adjunta  un esborrany 
de la servitud de pas d’un ascensor per cada dues parcel·les i per la planta 
soterrània, al tractar-se de vuit finques independents, també preveu constituir 
un tipus de servitud de pas en cada una de les parcel·les. En la llicència de 
primera ocupació, cal aportar un document signat pel promotor dels treballs, en 
el que justifiqui el compromís de inscriure en les escriptures de les parcel·les 
resultants les constitucions de pas del ascensor i de la planta soterrània. 

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

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumpció de 
les obres per part d’arquitecte i arquitecte tècnic, tècnic, full de justificació del 
control de qualitat, legalització de l’activitat del aparcament soterrat, justificació 
de la part del CTE que correspongui, etc. 

- 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. 

- Abans de la finalització de les obres, cal aportar el projecte d’infraestructures 
comunes tècniques de telecomunicacions. El projecte ha de contemplar les 
previsions de les infraestructures comuns. 

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

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 210,00 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, 
sense la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit 
de la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de 
Residus de Catalunya. 



 
 

 
 

-  Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de      
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 44,65 ml x 2 ml x 45 €/m2 = 
4.018,50 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. . El valor considerat serà de 
458.626,66 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

  Superfície construïda garatge soterrat 114,80 + 117,30 : 232,10 m2   
Superfície construïda habitatge entre mitgeres : 227,50 m2 

Superfície construïda habitatge en testera : 232,70 m2 
232,10 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 125.612,52 € 
227,50 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,40(Cu)= 156.702,00 € 
232,70 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,40(Cu)= 176.312,14 € 

458.626,66 € 

 
o Base imposable :   458.626,66 € 
o Quota:  458.626,66 € x  2,75 % =  12.612,23 € 

 
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 458.626,66 € ) =  488,62 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  12.612,23 €  + (Taxa)  488,62 €   =  13.100,85 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 115-18 
 
Expedient núm.:  115/18 
Objecte: fer un paviment de rajola al jardí 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en fer un paviment de rajola al jardí. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer un paviment de rajola al jardí. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 



 
 

 
 

d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

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

- 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 1.278,00 € 
i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.278,00 € 
o Quota: 1.278,00 € x 2,75 % =  35,14 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.278,00 € ) =  31,27 € 

     

TOTAL: (Impost)  35,14 €  + (Taxa)  31,27 €  =  66,41 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA OBRES 117-18 
 
Expedient núm.:  117/18 
Objecte: tapar esquerda de la façana lateral 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Comunitat de Propietaris i que consisteix en tapar esquerda de la façana lateral. 
 
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 Comunitat de 
Propietaris per a l’execució de les obres consistents en tapar esquerda de la façana 
lateral. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

- 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 158,03 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable :  158,03 € 
o Quota:  158,03 € x 2,75 % =  4,34 € 

 
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 158,03 € ) =  30,15 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  4,34 € + (Taxa)  30,15 €   =   34,49 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICÈNCIA OBRES 118-18 
 
Expedient núm.:  118/18 
Objecte: col•locació de gres al terrat 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en col•locació de gres al 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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en col•locació de gres al 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. 

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.890,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 1.890,00 € 
o Quota:  1.890,00 € x 2,75 % =  51,97 € 

 
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  1.890,00 € ) =  31,89 € 
 
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. 
 
4 m2 x 2 dies x 1,049 €/m2 =    8,39 € 
 

TOTAL: (Impost)  51,97 € + (Taxa)  31,89 € + (Taxa ocupació) 8,39 €   =  92,25 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 121-18 
 
Expedient núm.:  121/18 
Objecte: arreglar desperfectes i degoters de la teulada 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en arreglar desperfectes i degoters de la teulada. 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en arreglar desperfectes i degoters de la teulada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
3.153,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :   3.153,00 € 
o Quota:  3.153,00 € x  2,75 % =  86,70 € 

 
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  3.153,00 € ) =  33,15 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  86,70 €  + (Taxa)  33,15 €    =  119,85 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 122-18 
 
Expedient núm.:  122/18 
Objecte: realització de diverses cates per una conducció de gas al nucli urbà 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SL i que consisteix en realització de diverses cates per una conducció de 
gas al nucli urbà. 
 
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 SL per a l’execució de les obres consistents en realització de diverses cates 
per una conducció de gas al nucli urbà, situades a diversos carrers, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 5 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- No es poden iniciar els treballs sense la signatura del assumeix per part d’un 
tècnic competent 

- 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: 

 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 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  700,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:   700,00 € 
o Quota:   700,00 € x 2,75 % =  19,25 € 

 
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 700,00 €) =  30,70 € 
 

TOTAL: (Impost)  19,25 €  + (Taxa)  30,70 € =   49,95 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 124-18 
 
Expedient núm.:  124/18 
Objecte: obrir rasa a vial per connectar desaigua pluvial 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en obrir rasa a vial per connectar desaigua pluvial. 
 
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 obrir rasa a vial per connectar desaigua 
pluvial. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 5 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, 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 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  1.000,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

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

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

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

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



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 125-18 
 
Expedient núm.:  125/18 
Objecte: ampliació d'habitatge existent i condicionament interior 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Panificadora de Vic SA i que consisteix en ampliació d'habitatge existent i 
condicionament 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 Panificadora 
de Vic SA per a l’execució de les obres consistents en ampliació d'habitatge existent i 
condicionament 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 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: 
 

- La xemeneia que es proposa annex a la mitgera de la finca veïna del carrer 
Núria núm. 14 no compleix amb les distàncies mínimes i cal ubicar-la en un 
altre lloc per tal de no provocar molèsties. Cal que estigui situada de manera 
que sobresurti l’alçada de al coberta veïna, tal i com es va acordar en la visita 
que es va realitzar per part dels serveis tècnics municipals.  

- 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.  

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

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

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

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

- 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 1,70 Ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense 
la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 5 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
225,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes 



 
 

 
 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
14.792,20 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 71.080,22 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície reformada habitatge + terrassa : 159,25 m2   
Superfície ampliació habitatge : 10,67 m2 

159,25 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 0,5 (Ct) x 1,60(Cu)= 62.680,80 € 
10,67 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,60(Cu)= 8.399,42 € 

71.080,22 € 

o Base imposable :  71.080,22 € 
o Quota:   71.080,22 € x  2,75 % =  1.954,70 € 

 
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 71.080,22 € ) =  101,08 € 
 

TOTAL: (Impost)  1.954,70 € + (Taxa)  101,08 €  =  2.055,78 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 126-18 
 
Expedient núm.:  126/18 
Objecte: legalització d'un cobert en pati posterior de planta baixa 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en legalització d'un cobert en pati posterior de planta baixa. 
 
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 legalització d'un cobert en pati posterior de 
planta baixa. 
  
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 --. 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: 
 

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 
18.396,86 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 29.047,68 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

49,20 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,20(Cu)= 29.047,68 € 

 



 
 

 
 

o Base imposable :  29.047,68 € 
o Quota:  29.047,68  € x  2,75 % = 798,81 € 

 
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 29.047,68 € ) =  59,04 € 

       
 

TOTAL: (Impost) 798,81 €  + (Taxa)  59,04 €   =   857,85 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- COMUNICACIÓ TRANSMISSIÓ TITULAR PARADA MERCAT 
 
Vista la sol·licitud de canvi de titular de la parada d’alimentació general autoritzada pel 
mercat municipal de Sant Julià de Vilatorta amb data 7 de novembre de 2018 i registre 
d’entrada E2018004065. 
 
Vist que la sol·licitud fa referència a la parada autoritzada per l’Ajuntament a l’actual 
titular. 
  
Vista la voluntat de l’interessat de transmetre la titularitat de la parada al senyor 
XXXXX. 
 
Tenint en compte que la parada es troba al corrent del pagament de les quotes 
corresponents. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fer efectiu el canvi de titularitat de la parada d’alimentació general autoritzada 
a l’interessat, a favor del senyor XXXXX.  
 
Segon.- Comunicar el present acord als interessats, als efectes oportuns. 
 
 
 
13.0.- RESOLUCIO BEQUES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018 
 
Finalitzat el termini per presentar sol·licitud per l’atorgament d’ajuts en relació a la 
convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
de beques per activitats extraescolars del municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vistes les sol·licituds presentades en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern 
per a l’atorgament de subvencions per activitats extraescolars 2018. 
 
Efectuada la valoració per part dels serveis socials de l’Ajuntament, segons els criteris 
determinats en les bases de la convocatòria. 



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els següents ajuts: 

 
Ordre 
Reg. 

  
Import € 

E2018003828   346,05 € 

E2018003847   192,25 € 

E2018003907   346,08 € 

E2018003918   307,60 € 

E2018003959   160 € 

E2018003976 
  Denegada per 

superar llindar 

E2018003979 
  Denegada per 

superar llindar 

E2018003980   307,60€ 

E2018003981   230,70€ 

E2018003993   307,60€ 

E2018003987   225€ 

E2018003988 
  230,70€ 

 

E2018004022   269,15 € 

Import total 2922,73 

 
Segon.- Reconèixer l’obligació de l’import total atorgat amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 08.231.480.02 de l’estat de despeses de l’exercici corrent. 
 
Tercer.- Notificar la concessió de l’ajut a cadascun dels beneficiaris. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- PROGRAMA TARGETA MONEDER D'IMPACTE SOCIAL 
 
Es posa de manifesta que el sistema dels bancs d’aliments no funcionen per diverses 
dificultats com l’elecció d’aliments, les normatives de cadena de fred o la problemàtica 
dels aliments frescos, entre d’altres. També es menciona la problemàtica de la mala 
nutrició així com la dificultat de fer arribar determinats aliments a famílies sense 
recursos. 
 
Dit això, es creu que el millor és que les famílies puguin escollir els aliments per a una 
millor nutrició amb un acompanyament. 
 
 
 
15.0.- ACCEPTACIO SUBVENCIO ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 19 de juliol de 2018, 
va aprovar la convocatòria (núm. 9753) i les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de 
Barcelona, pel període 2016-2018. 



 
 

 
 

 
Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de novembre 
de 2018 pel qual es va aprovar la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per un import de 24.942,57 € (17.679,76€ assignats per la línia 1 i 
7.262,81€ assignats per la línia 2). 
 
Tenint en compte el punt cinquè de l’acord de Junta de Govern de la Diputació de 8 de 
novembre, és necessària l’acceptació expressa de la concessió de la subvenció per tal 
de que es faci efectiva. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per un import 
de 24.942,57€. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS 
 
Vistes les sol·licituds l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de l’exercici 2018: 
 

- E2018001151 –  
- E2018001152 –  
- E2018001153 –  
- E2018001154 –  

 
Vistos els informes emesos per la treballadora social del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials en el qual es descriu la situació actual de cada persona sol·licitant, amb el 
corresponent informe favorable. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans, sobre 
beneficis fiscals. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de les persones interessades. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones sol·licitants. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- SOL·LICITUD PRESTEC “ADQUISICIO DIVERSOS BENS MOBLES 2018” A 
LA CAIXA DE CREDIT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA 



 
 

 
 

 
Tenint en compte que la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 
com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 
Vista la necessitat de crèdit per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a 
dur a terme l’adquisició de diversos béns mobles com contenidors, el projecte de 
canalització de serveis, jocs infantils per parcs, el pou del Col·legi o mobiliari del casal 
d’avis, entre d’altres; durant l’any 2018. L’import total a sol·licitar per a aquesta inversió 
ascendeix a 33.076,06€. 
 
Tenint en compte que la sol·licitud compleix amb els requisits establerts per la 
normativa de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que concedeixi a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta amb càrrec a la Caixa de Crèdit, un crèdit per import de 33.076,06€ 
per a la inversió “Adquisició diversos béns mobles 2018”. 
 
 
 
18.0.- SOL·LICITUD PRESTEC “OBRES. INVERSIOS DIVERSES 2018” A LA 
CAIXA DE CREDIT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
Tenint en compte que la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 
com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 
Vista la necessitat de crèdit per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a 
dur a terme les obres d’ampliació de l’aparcament de la zona industrial, l’aparcament 
de davant el Col·legi. La instal·lació de climatització al centre de dia i la instal·lació del 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d’altres; durant l’any 2018. L’import total 
a sol·licitar per a aquesta inversió ascendeix a 141.923,94 €. 
 
Tenint en compte que la sol·licitud compleix amb els requisits establerts per la 
normativa de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que concedeixi a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta amb càrrec a la Caixa de Crèdit, un crèdit per import de 141.923,94€ 
per a la inversió “Obres. Inversions diverses 2018”. 
 
 
 
19.0. ALTRES INFORMACIONS 
 
 
 



 
 

 
 

19.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En relació a la denúncia presentada pels agents rurals en relació a un abocament en 
data 11 de novembre de 2018, ho gestiona el regidor de medi ambient. 
 
En relació a la instància presentada en data 13 de novembre de 2018 en relació al 
canvi de nom de la Plaça Marquès de la Quadra, ho gestiona l’Alcalde. 
 
 
 
 
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, 
 


