
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
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Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 14 de gener de 2019 
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ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
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 
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16.5.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 3 de desembre de 2018, pel qual es proposa a la Junta de 
Govern l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 1/2019 
 
La següent relació de despeses 1/2019 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Núm. 

Entrada 
Cognoms i nom o raó social 

 
 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

 
Data  Num doc. Euros 

F/2019/7 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 1 6527 474,28 

03/01/2019 
AOC:55518320 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 
uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/12/2018 - 31/12/2018 

31/12/2018 

  F/2019/8 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000303 2.754,82 

03/01/2019 
AOC:55535740 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de 
calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

31/12/2018 

  F/2019/11 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0091999599 306,88 

03/01/2019 
AOC:55534489 MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / DESPESES DE PORTS 
(V)(759013)  / FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / SOPA DE PESCAD 

31/12/2018 

  F/2019/12 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 11 900,36 

03/01/2019 
AOC:55485706 ALBARA 66/18 PATULEIA / ALBARA 67/18 PATULEIA / 
ALBARA 68/18 CAMINADA MARATO / ALBARA 69/18 PATULEIA / ALBA 

31/12/2018 

  F/2019/13 77092539N MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 10 748,40 

03/01/2019 
AOC:55485780 ALBARA 60/18 PATULEIA / ALBARA 61/18 PATULEIA / 
ALBARA 62/18 CONSELL INFANTIL / ALBARA 63/18 PATULEIA / ALB 

30/11/2018 

  F/2018/2285 A08001182 SECE SA. 

 

001 71813292 2.296,35 

30/11/2018 
AOC:53639165 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat,NOVEMBRE 

30/11/2018 

  F/2018/2287 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 1 326,70 

30/11/2018 AOC:53643299 arreglar maquina de escombrar,tarima,reis,senyals 30/11/2018 

  F/2018/2288 B58014754 
SÈPAL - SERVEIS DE PSICOLOGIA APLICADA I DE 
LABORATORI - 

18197 2.153,80 

30/11/2018 
AOC:53665047 AVALUACIÓ PSICOTÈCNICA . Valoració de les principals 
aptituds cognitives i d'altres específiques. ARQUITECT 

30/11/2018 

  F/2018/2289 B62298179 RIPOLL I FILLS SL 201801905 144,64 



 
 

 
 

30/11/2018 
AOC:53665483 FILFERRO PLASTIFICAT Nº 18 / VARILLES DE 1.80 MT / 
TENSORS PINTATS / GRAPES VERDES / GRAPADORA 

30/11/2018 

  F/2018/2291 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 18061 2.420,00 

01/12/2018 AOC:53693912 BILLAR GRAND MATX CASAL D'AVIS 27/11/2018 

  F/2018/2294 B60581691 MONPAPER 

 

A 2158 37,92 

02/12/2018 
AOC:53752704 REF. CENTRE DE DIA / LLAS MINI C/100 PLATA / LLAS MINI 
C/100 OR / CAIXA CARTRO CRU 50X50X45 Nº6 

30/11/2018 

  F/2018/2295 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-434 53,49 

03/12/2018 
AOC:53799956 pernil gall dindi / bistec extra / ous / pit de pollastre / 
hamburgueses de vedella 

03/12/2018 

  F/2018/2296 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 18007007 77,52 

04/12/2018 
AOC:53806770 PACK 25u CAIXA DE CD SLIM TRANSP-NEGRE / 
CARTROLINA LIDERPAPER DIN-A4 BLANC 180 GR -PAQUET / 8101933 
SCOTCH 

16/11/2018 

  F/2018/2297 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 180009077 56,62 

04/12/2018 
AOC:53811326 PINZA MASA LATON SOLTER  400A / ELECTRODO RUTILO 
RU48 2,5X350(250 UNID.) 

30/11/2018 

  F/2018/2300 B25727322 WATT ENERGIA SL 01 00000272 2.280,40 

04/12/2018 
AOC:53808879 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de 
calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

30/11/2018 

  F/2018/2301 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0091984811 430,17 

04/12/2018 
AOC:53816676 LLUÇ VARETA          6x1  / DESPESES DE PORTS (V)(759013)  
/ LLUÇ VARETA          6x1  / MONGETA PERONA NAC 

30/11/2018 

  F/2018/2302 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 17574 138,18 

04/12/2018 
AOC:53805016 2019 AGENDA ECO-PAP PLUS D/P / 2019 AGENDA OPAC A4 
D/P NEGRE / 2019 AGENDA OPAC A4 D/P BURDEU / NOTES 75X75 

30/11/2018 

  F/2018/2303 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 143 72,94 

04/12/2018 
AOC:53802950 PA LLAR D'INFANTS / PA LLAR D'INFANTS / PA LLAR 
D'INFANTS 

03/12/2018 

  F/2018/2304 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. FV180793 384,78 

04/12/2018 AOC:53803188 PECES VARIES REIS 2019 30/11/2018 

  F/2018/2305 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 100 1.897,28 

05/12/2018 AOC:53911707 DINARS CENTRE DE DIA, NOVEMBRE 30/11/2018 

  F/2018/2306 B60860392 MATER, VILA & VILA S.L. 20180100044018 20,42 

06/12/2018 AOC:54030698 AGENDA MR LOCK VERMELLA REF.22917 SV 30/11/2018 

  F/2018/2307 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1801153 287,22 

06/12/2018 AOC:54037698 Material (UBIQUITI UNIFI I SWITCH GIGABIT 30/11/2018 

  F/2018/2308 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 20182100109976 248,28 

06/12/2018 
AOC:54027529 PANOT 20*20 GRIS RATLLAT ESTRET*M2 / PALET PANOT 
JIMENEZ / PORTLAND 32,5 BIGMAT 25 KG. * SAC 

30/11/2018 

  F/2018/2309 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1801880 50,92 

06/12/2018 
AOC:54027926 TORNILLO BROCA C/ALOMADA PHILLIPS 7504-N 5,5X032,0 
(Caja de 500 uds.) / ABRAÇADERA ASFA 12-22 L  03016524 / 

30/11/2018 

  F/2018/2310 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201807291 5297 200,40 

06/12/2018 
AOC:53953913 9Q450TIR CARGOL TIR NIQUELAT CELO / 11000551 CORDA 
RAFIA SINTETICA / MN1500 PILA DURACEL PLUS / FP50V FILFE 

30/11/2018 

  F/2018/2311 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2018/A 60147 61,34 

06/12/2018 
AOC:53922225 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. Agua 
Mineral Natural 

30/11/2018 

  F/2018/2312 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 180643 144,72 

06/12/2018 AOC:54026428 Postal Nadal 2018 05/12/2018 

  F/2018/2313 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q18/94746 12,10 

06/12/2018 
AOC:53923210 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 (Sant Julià 
de Vilatorta)) 

01/12/2018 

  F/2018/2314 Q0801175A 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA 

A 18588 51,30 

06/12/2018 
AOC:53919822 T-CAT personal - ROSER GODAYOL SUBIRANA - (AUT) - ( 
Ordinaria) / T-CAT P programari -  

04/12/2018 

  F/2018/2316 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1801154 289,19 

07/12/2018 
AOC:54037690 Hores ( Manteniment mensual i altres hores dedicades ), 
NOVEMBRE 

30/11/2018 

  F/2018/2317 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 1 5990 458,98 

07/12/2018 
AOC:54034452 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 
uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/11/2018 - 30/11/2018 

30/11/2018 

  F/2018/2318 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180896 126,93 



 
 

 
 

07/12/2018 
AOC:54046050 Ref.:TORNAR TANCAS / N.Albara:2183643  Data: 08-11-18 / 
H.Dumper Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

30/11/2018 

  F/2018/2319 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180894 279,87 

07/12/2018 
AOC:54046056 Ref.:ROCALLA / N.Albara:2183635  Data: 07-11-18 / H.Retro 
JCB Pala 

30/11/2018 

  F/2018/2320 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180895 107,48 

07/12/2018 
AOC:54046043 Ref.:TAPAR FORAT / N.Albara:2183671  Data: 13-11-18 / 
H.Retro JCB Pala / TN.Fresat  (sense ports) 

30/11/2018 

  F/2018/2321 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180893 230,37 

07/12/2018 AOC:54046045 N.Albara:2183878  Data: 29-11-18 / TN.Barreja 0/16 30/11/2018 

  F/2018/2322 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8030786 12,95 

07/12/2018 
AOC:54029661 REF.:TPV28 / N.Albara:3652386  Data: 08-11-18 / 
Obs:PATULEIA / ANGLES MITJA TALLAT / ANGLES PETIT NORMAL / 

30/11/2018 

  F/2018/2323 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/182542 119,79 

07/12/2018 
AOC:54045939 Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS 
DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal lacio: ESCOLA BRESSOL Data 

30/11/2018 

  F/2018/2324 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2018/182543 59,90 

07/12/2018 
AOC:54045940 Analisi aigua legionel la  ( CONTROLS ANALITICS 
DETERMINACIO LEGIONEL LA Instal lacio: PAVELLO Data presa d 

30/11/2018 

  F/2018/2325 B62552146 PRODUCTORA D'EMISSIONS DE RÀDIO SL 407 423,50 

07/12/2018 
AOC:54114857 ESPOT EMISSIÓ LOCAL OSONA - CANAL TARONJA / 
CAMPANYA - SETMANA DE LA CIENCIA - NOVEMBRE 

30/11/2018 

  F/2018/2326 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

20180100009136 404,35 

07/12/2018 
AOC:54126116 KERAKOLL GEOLITE 10 S/C 25 KGS / PORTLAND II/B-L 32,5 
N S/C 35 KGS / PAL-LETS GRAN / REIXA 10X20X0.8 S/B A/ 

30/11/2018 

  F/2018/2351 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 18084672 446,30 

10/12/2018 
AOC:54193987 5,450 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR 
Anterior BN= 211533 ; Actual BN= 216983 Ubicación: PÇA. M 

08/12/2018 

  F/2018/2352 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 757 787,75 

10/12/2018 
AOC:54199399 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida  ( residu vegetal 
corresponents als dies 5 i 6 de novembre.   ) 

30/11/2018 

  F/2018/2353 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1739328 122,29 

10/12/2018 
AOC:54188893 MU-PANTALON STRETCH X GRIS 44 (50)  / MU-PANT 
CLASSIC STRETCH GRIS M  / MU-PANT THERMIC A.V. GRIS/AMAR M 

05/12/2018 

  F/2018/2354 B65206138 ZONA SOL SL 

 

399 283,14 

10/12/2018 
AOC:54201917 CANVI ESTIU/HIVERN DELS DIFERENTS CENTRES 
(CENTRE DE DIA/CASAL D'AVIS/AJUNTAMENT) / 22/10/2018 HORES 
OPERAR 

30/11/2018 

  F/2018/2355 B65206138 ZONA SOL SL 

 

400 58,08 

10/12/2018 
AOC:54203066 TREBALLS REALITZATS EL DIA 24/10/2018 A LA LLAR 
D'INFANTS LA PATULEIA / ARREGLAR FUITA D'AIGUA SALA CALDERE 

30/11/2018 

  F/2018/2356 A08290538 25 OSONA BUS S.A. 2518CT0010 28,42 

10/12/2018 AOC:54213809 MANLLEU-TAC OSONA DESEMBRE 18 10/12/2018 

  F/2018/2357 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 182791 352,33 

10/12/2018 
AOC:54242610 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA / 
SERVEI RECOLLIDA BROSSA / EL.LIMINACIÓ  RESIDUS VERDS 

30/11/2018 

  F/2018/2358 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-440 66,04 

10/12/2018 
AOC:54223282 ossos espinada / bistec extra / pernil de gall dindi / ous / pit de 
pollastre / cuixes de pollastre / picad 

10/12/2018 

  F/2018/2359 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-441 11,68 

10/12/2018 AOC:54223322 PRESENTACIÓ PROJECTE BIBLIOTECA / Llonganissa 10/12/2018 

  F/2018/2360 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 85 164,91 

11/12/2018 
AOC:54325979 REF: PAVELLO-hores treball operari- dimarts 6 Novembre- 
bomba calefaccio i llums entrada / HORES TREBALL OP 

11/12/2018 

  F/2018/2361 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 86 98,94 

11/12/2018 
AOC:54326073 REF: CAMP DE FUTBOL CLORADOR DIPOSIT- HORES 
TREBALL OPERARI- dilluns 12 Novembre- canviar bomba i montar ta 

11/12/2018 

  F/2018/2362 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 18-0131 907,50 

11/12/2018 
AOC:54294937 Document per l'Aprovació Provisional de la Modificació Puntual 
nº5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta. Esm 

11/12/2018 

  F/2018/2364 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL FACTR09895 109,13 

11/12/2018 AOC:54329948 0489 FHP - S/PLOMO95 / CPON BP 30/11/2018 

  F/2018/2365 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-029921 429,07 

11/12/2018 
AOC:54328518 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

30/11/2018 

  



 
 

 
 

F/2018/2366 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 180654 3.712,80 

12/12/2018 AOC:54389922 Revista Vilatorta Nadal 2018 12/12/2018 

  F/2018/2367 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 180652 256,88 

12/12/2018 AOC:54390172 Calendaris deixalleria 2019 12/12/2018 

  F/2018/2368 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2018Y018498 477,95 

12/12/2018 
AOC:54390168 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 / 
Tarifa Single Professional + Punts a Punts dedica 

01/11/2018 

  F/2018/2369 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES TF079/2018 900,00 

12/12/2018 AOC:54375809 Curs d'Assessorament Consistori Infantil 1a fracció 08/05/2018 

  F/2018/2371 B63068423 JOSEP SELGA SL Emit- 18029 3.702,60 

14/12/2018 AOC:54209608 ASSISTÈNICA TÈCNICA EN ARBORICULTURA 10/12/2018 

  F/2018/2372 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180943 10.479,83 

14/12/2018 
AOC:54452106 N.Albara:2183913  Data: 13-12-18 / OBRA DEL CAMÍ DEL 
LLOPART / Treballs de refermat i adequació del camí am 

13/12/2018 

  F/2018/2373 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180942 4.513,30 

14/12/2018 
AOC:54452108 N.Albara:2183912  Data: 13-12-18 / OBRA DEL CAMÍ DE LA 
CARENA / Arranjament del camí amb mitjans mecànics / 

13/12/2018 

  F/2018/2374 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2180941 13.141,68 

14/12/2018 
AOC:54452112 N.Albara:2183911  Data: 13-12-18 / OBRA DEL CAMÍ 
D'ALTARRIBA / Treballs de refermat i adequació del camí / 

13/12/2018 

  F/2018/2375 A58281262 M. BOADA SA 

 

78709 231,23 

14/12/2018 
AOC:54466841 BATERIA DATEM BATLI-26 / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ 
D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( AJUNTAMENT 

30/11/2018 

  F/2018/2377 B55162168 EUROPE PROFESSIONAL TOOLS SL A 3075 190,36 

14/12/2018 AOC:53915795 2748-SELLANTE BUTILICO PARA"IB 25/11/2018 

  F/2018/2378 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 18018860 1.989,46 

14/12/2018 AOC:54552153 Gasoil Automoció 12/12/2018 

  F/2018/2379 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2018Y016470 477,95 

14/12/2018 
AOC:54390020 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 / 
Tarifa Single Professional + Punts a Punts dedica 

01/10/2018 

  F/2018/2380 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 18007318 66,84 

15/12/2018 
AOC:54580756 6115 CAIXA 100u DOSSIER  A4 UNGLA PPP TRANSPA / REF: 
150174 PUNTER LASER LEITZ 

30/11/2018 

  F/2018/2381 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 18007580 16,94 

15/12/2018 AOC:54580757 BOSSA BLANCA 162*229 MM TIRA DE SILICONA (SOBRES) 07/12/2018 

  F/2018/2409 B60581691 MONPAPER 

 

A 2349 119,12 

15/12/2018 
AOC:54612195 FULLA CARTRÓ CANAL 2 225X150 / ROTLLE KRAFT 
NATURAL 10mt / ROTLLE KTAFT COLORS 1MTX5MT / VERD / ROTLLE 
KTAF 

15/12/2018 

  F/2018/2437 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 1/000009 1 7.800,87 

17/12/2018 
AOC:54643617 Pintura saló Catalunya (interior):  Per pintar segons pressupost 
amb data 23/11/2017 SALA GRAN per repassos 

15/12/2018 

  F/2018/2438 A08001182 SECE SA. 

 

001 71813318 853,74 

17/12/2018 
AOC:54684874 REPARAR PUNT DE LLUM M105 COL·LISIONAT A 
VILALLEONS, DAVANT DE CAL TEIXIDOR. / Columna model Cartuja de 3,5 

17/12/2018 

  F/2018/2461 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 180009575 50,48 

18/12/2018 
AOC:54711684 REMACHE C/ANCHA ALUMINIO 4,0 X 10  (500U) / MALLA 
ELECTROSOLDADA 19X19/60  (MTS) 

15/12/2018 

  F/2018/2462 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 4776 68,85 

18/12/2018 AOC:54789069 OR-301BK / OR-301CO, IMPRESSORA PUNT INFORMACIÓ 15/11/2018 

  F/2018/2463 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 2018/238 657,00 

18/12/2018 AOC:54765222 Sortida autocar a Port Aventura 30/11/2018 

  F/2018/2464 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2018-448 59,30 

18/12/2018 
AOC:54763520 pernil gall dindi / bistec extra / ous / pit de pollastre / 
mandonguilles grans o sopa / mandonguilles gran 

18/12/2018 

  F/2018/2465 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 18562 162,91 

19/12/2018 AOC:54852287 NEGRE 14º / NEGRE 14º / NEGRE 14º / NEGRE 14º 19/12/2018 

  F/2018/2466 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A327474 9,29 

19/12/2018 AOC:54835277 SAL GRANADA 25 KG. 17/12/2018 

  F/2018/2467 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2018/D3/000516 71,28 



 
 

 
 

19/12/2018 AOC:54827138 6 CANELONS DE CARN 19/12/2018 

  F/2018/2468 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/881 242,00 

19/12/2018 AOC:54844204 REPARTIMENT DE CARTES PERSONALITZADES JOVES 19/12/2018 

  F/2018/2474 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 804 787,75 

20/12/2018 
AOC:54982999 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida  ( residu vegetal 
corresponent als dies 2 i 4/12/18. ) desembre 

20/12/2018 

  F/2018/2480 B65138075 DOSPER CLIMA SL 2018/2258 121,36 

20/12/2018 
AOC:54973746 MA D'OBRA / RECANVI SONDA CRONO 8/15/20G-30G2 / 
DISPOSICIO SERVEI 

09/11/2018 

  F/2018/2481 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3383 40,00 

20/12/2018 AOC:54951481 Ram de flors variades, despedida administrativa del dispensari 19/12/2018 

  F/2018/2482 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/896 456,17 

20/12/2018 
AOC:54948340 REPARTIMENT REVISTA VILATORTA DESEMBRE / 
BUSTIADA CALENDARIS 

20/12/2018 

  F/2018/2483 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2018/713 496,78 

20/12/2018 
AOC:54956701 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  
(¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m3 

15/12/2018 

  F/2018/2484 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 184968 76,06 

21/12/2018 
AOC:55051440 TX 563/BERMELLON 750cc / TX 554/NARANJA 750cc / TX 
539/AZUL LUMINOSO 750cc / TX 516/VERDE PRIMAVERA 750cc / 

15/12/2018 

  F/2018/2485 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 87 408,94 

21/12/2018 
AOC:55046960 REF: PRESSUPOST Nº 16- ELECTRODOMESTICS - 
APELSON FORN INDEPENDENT BLANC / APELSON PLAGA GAS  / FEINA 
MUNTA 

21/12/2018 

  F/2018/2486 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 89 3.164,50 

21/12/2018 
AOC:55049053 REF: CALEFACCIO-ELEMENT RADIADOR ALUMINI OBERT 
600 / AIXETA ORKLY TERMOSTATITZABLE / POTERMIC BICONOS TP97 

21/12/2018 

  F/2018/2487 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 90 3.597,85 

21/12/2018 
AOC:55051577 REF: AIGUA-TUBUNIPIPE MULTICAPA 20 / TUB UNIPIPE 
MULTICAPA 25 / TUB UNIPIPE MULTICAPA 16 / UNIPIPE TES REDU 

21/12/2018 

  F/2018/2488 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 91 3.841,14 

21/12/2018 
AOC:55054947 REF: ELECTRIC- SOLERA CAIXA ENCAST 6625 CAIXA / 
SOLERA CAIXA EMPALE 363 160X / TUB COARROGAT DOBLE CAPA Ø20 

21/12/2018 

  F/2018/2489 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604226348 4.606,40 

21/12/2018 AOC:55054956 Porta porta festius 2018 FORM  / Porta porta festius 2018 RSU 21/12/2018 

  F/2018/2490 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604226343 939,43 

21/12/2018 AOC:55055117 Pressupost TORNEIG BASQUET 21/12/2018 

  F/2018/2491 A08339897 CONSTRUCCIONS FERRER S.A. 

 

9.242,91 

21/12/2018 
AOC:54988509 Import del treballs de desmuntages zones esllavissades o en 
perill (d'esllavossament obra dels vestidors 

17/12/2018 

  F/2018/2493 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 5110006457 304,92 

21/12/2018 
AOC:55072979 Oficial 2x3 - Aprovar inicialment projecte d'obra ordinària itinerari 
per vianants i - ciclistes BV-5202 

20/12/2018 

  F/2018/2494 J61919262 FUSTERIA AGUILAR SCP 18210 5.574,48 

22/12/2018 AOC:55162780 C/ Puiglagulla 2, 1º 2ª  Feines varies de fusteria 20/12/2018 

  F/2018/2495 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 488-A 1.150,08 

22/12/2018 AOC:55169593 Edifici Ajuntament, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2496 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 489-A 104,75 

22/12/2018 AOC:55169595 TREBALLS NETEJA Saló Catalunya, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2497 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 490-A 180,99 

22/12/2018 AOC:55169602 TREBALLS NETEJA Ca l¿Anglada, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2498 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 491-A 1.968,42 

22/12/2018 AOC:55169609 TREBALLS NETEJA Pavelló Esportiu, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2499 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 492-A 60,42 

23/12/2018 AOC:55169636 TREBALLS NETEJA Marquesines Autobus, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2500 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 493-A 1.574,67 

23/12/2018 AOC:55169637 TREBALLS NETEJA Llar d¿Infants, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2502 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 495-A 862,50 

23/12/2018 AOC:55169641 TREBALLS NETEJA Consultori mèdic, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2503 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 496-A 431,12 



 
 

 
 

23/12/2018 AOC:55169656 TREBALLS NETEJA Centre de dia, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2504 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 497-A 83,74 

23/12/2018 AOC:55169661TREBALLS NETEJA Aula de Cultura, DESEMBRE 22/12/2018 

  F/2018/2505 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 498-A 87,12 

23/12/2018 AOC:55169664 EXTRES NETEJA -Punt d¿Informació , Les 7 fonts 22/12/2018 

  F/2018/2506 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 499-A 475,99 

23/12/2018 AOC:55169666 Extres Patuleia Desembre-2.018 22/12/2018 

  F/2018/2507 B62735808 OBRES CODINACHS S.L. 180084 12.894,59 

24/12/2018 
AOC:55192322 01    DESMUNTATGES I ENDERROCS / 02    TREBALLS DE 
PALETA / 03    TAULELLS / 04    PAVIMENTS / 05    GESTIÓ 

24/12/2018 

  F/2018/2508 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL A 19234 37,57 

24/12/2018 
AOC:55201348 2019 CALENDARI TACO INGRAF CAT / 2019 AGENDA OSLO 
PLUS D/P / 2019 AGENDA MARA A5 S/V NEGRE / 2019 AGENDA OP 

21/12/2018 

  F/2018/2509 XXXXXXXXXXXXXXXX -TELSTAR ELECTRONICA- 171335 312,56 

24/12/2018 AOC:55210117 COMBO15 - altaveu autoamplificat15'' per escola Bellpuig 24/12/2018 

  F/2018/2510 A17096546 CAN JOVER CULTIUS SA A/2700 2.118,71 

24/12/2018 
AOC:55058253 SUBMINISTRAMENT AVET 9M AMB PEU DE FORMIGÓ / 
SUBMINISTRAMENT AVET 4M 

19/12/2018 

  F/2018/2511 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF18009524 116,43 

27/12/2018 
AOC:55248095 ACV18004493 MANO DE OBRA REALIZAR PRESUPUESTO / 
ACV18004662 DECAPANTE GEL-40 5 KG 

20/12/2018 

  F/2018/2514 G08491029 TAC OSONA - APSCO 53 2 1.439,90 

28/12/2018 
AOC:55327903 S99-FUES-016 - Lloguer pavelló Sant Tomàs ( 14 dies ) / S99-
FUES-016 - Neteja equipament ( 14 dies ) 

15/12/2018 

  F/2018/2515 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 92 2.653,12 

28/12/2018 
AOC:55334995 REF: C/PUIGLAGULLA REF: CALDERA PIS I GAS  CALDERA 
INTERGAS CONDENSACIO / MATERIAL DESAIGUA CALDERA / REF: 

28/12/2018 

  F/2018/2517 A08001182 SECE SA. 

 

71813327 2.296,35 

28/12/2018 
AOC:55338902 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat , DESEMBRE 

27/12/2018 

  F/2018/2518 A08001182 SECE SA. 

 

71813335 454,38 

28/12/2018 
AOC:55349980 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT A509 COL·LISIONAT A 
L'AVINGUDA DE PUIG I CUNYER. / Ut Obra civil necessària per la b 

27/12/2018 

  F/2018/2519 A08001182 SECE SA. 

 

71813338 714,03 

28/12/2018 
AOC:55350511 SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA G204 TRENCADA Al 
CARRER FONT D'EN PEP CANTONADA CARRER MIQUEL PALLÀS. / Ut 
Llumene 

27/12/2018 

  F/2018/2520 A08447369 EL 9 NOU 

 

PUB 805236 154,88 

28/12/2018 
AOC:55330619 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 
10506387-1 Títol: PM1 Aj.Sant Julià de Vilato 

28/12/2018 

  F/2018/2524 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A327887 44,00 

31/12/2018 AOC:55424072 ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6 24/12/2018 

  F/2018/2525 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 1834 1.429,77 

31/12/2018 
AOC:55416775 ANIVELLAR TERRA I MUNTAR PARQUET AC5 I SÒCOL / 
ECOPRIN GREEP 5 LT. / SACS CIMENT AUTONIVELLANT 25 KG. / HOR 

10/12/2018 

  F/2018/2526 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 148 95,96 

31/12/2018 
AOC:55440052 PA PATULEIA I AJUNTAMENT / PA PATULEIA I 
AJUNTAMENT 

31/12/2018 

  F/2018/2527 B65199184 ADFOCET 

 

137 529,98 

31/12/2018 AOC:55342070 BOSSA "SUPERPODERS"CAMPANYA DE NADAL.  73(Unitats) 28/12/2018 

  F/2018/2528 F58225079 ARTRISTRAS SCCL 18/45 1.040,60 

31/12/2018 
AOC:55438991 Import corresponent a l'Ajuntament de l'actuació de "Els petits 
més grans" el dia 29 de desembre de 2018 + 

31/12/2018 

  F/2018/2529 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1802067 3,22 

31/12/2018 
AOC:55455750 COPIA CLAU SERRETA / TORNILLO ZINC. AVELL. PHILIPS 
DIN965 M4X10 / MANEGUET UNIÓ RODÓ 4X20 

31/12/2018 

  F/2018/2530 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX S201801180 80,00 

30/11/2018 ESTERELITZAR GATA 29/11/2018 

  F/2018/2531 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX N000137/2018 39,33 

30/11/2018 MATERIAL FARMACIOLA PEL CENTRE DE DIA 26/11/2018 

  F/2018/2532 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A-6366 48,05 

04/12/2018 SUBMINISTRAMENT IOGURS PER LA LLAR D'INANTS, NOVEMBRE 30/11/2018 

  



 
 

 
 

F/2018/2533 J65471260 CERVESES MANLLEU SCP 746 266,20 

05/12/2018 CERCESES PILSTER 05/10/2018 

  F/2018/2534 J65436073 ELECTRÒNICA R3 SCP 387 240,79 

07/12/2018 REPARAR ANTENA TDT VILALLEONS 03/12/2018 

  F/2018/2535 A58103805 PINTURES VIC SA 2018/1/0009601 22,13 

07/12/2018 MALLA I RESINA PER MÀQUINA NETEJA 30/11/2018 

  F/2018/2536 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 18/111 182,95 

10/12/2018 VIDRE PAVELLÓ I VIDRE SALÓ CATALUNYA 03/12/2018 

  F/2018/2539 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 2813 1.397,55 

12/12/2018 TREBALLS COL.LABORACIÓ MES DE NOVEMBRE 30/11/2018 

  F/2018/2540 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX- MISSATGERS VIC 4.144 54,45 

14/12/2018 VIATGES A BARCELONA 30/11/2018 

  F/2018/2541 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2018027800448 16,15 

20/12/2018 SEQUILLOS PER XOCOLATADA MARATÓ 18/12/2018 

  F/2018/2542 XXXXXXXXXXXXXXXX AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA  10932 535,70 

20/12/2018 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES PEL DISPENSARI 18/12/2018 

  F/2018/2543 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A/600 15,54 

21/12/2018 CÒPIES PLÀNOLS 06/11/2018 

  F/2018/2544 B62530480 CARLES MIRO SL 18281 101,64 

21/12/2018 MODIFICAR DADES 2 LONES PER LA SETMANA DE LA CIÈNCIA 30/11/2018 

  F/2018/2545 G93080737 FUNDACIÓN ASESORE LOCALES 20162466 40,00 

27/12/2018 
LLIBRE "LAS BASES DE EJECUCIÓN DE LOSP PRESUPUESTOS DE LA 
ENTIDADES LOCALES 2019·" 

20/12/2018 

  F/2018/2546 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A/36 72,60 

27/12/2018 PASSA KARAT PER LA TUPIPORKADA 13/12/2018 

  F/2018/2547 B64118060 TOYS PATRIMONIAL SL 39306 55,06 

31/12/2018 BINGO I RUMMY PEL CASAL D'AVIS 28/12/2018 

  F/2018/2548 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 189 8,40 

20/12/2018 VELCRO 

 

18/12/2018 

  F/2018/2549 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 000860 560,00 

21/12/2018 500 LLIBRETS PRIMERS AUXILIS 21/12/2018 

  F/2018/2550 B64329931 BOI GALTÉS S.L. 

 

785 129,47 

31/12/2018 30 TIRES NYLON AMB SIBELLA PER CAVALCADA DE REIS 24/12/2018 

  F/2018/2552 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A-6925 20,02 

31/12/2018 SUBMINSTRAMENT IOGURTS PER LA LLAR D'INFANTS 31/12/2018 

  F/2019/23 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2018/A 66028 6,10 

03/01/2019 AOC:55604269 Alquiler Cooler 31/12/2018 

  F/2019/26 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 180009954 57,72 

04/01/2019 
AOC:55664374 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVERO 
PORTAETIQUETA(BO 100U)NARANJA / LLAVE SEGURETAT PUNTS / LLAVE 
ESTRIADA NORM 

31/12/2018 

  F/2019/29 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8034019 45,05 

07/01/2019 
AOC:55719263 REF.:TPV29 / N.Albara:3604580  Data: 21-12-18 / Obs:ELS 
NENS DE LA CORAL / BOSSES TIÓ 2i / ELS NENS DE LA C 

31/12/2018 

  F/2019/30 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8034017 6,48 

07/01/2019 
AOC:55719251 REF.:TPV29 / N.Albara:3604537  Data: 13-12-18 / 
Obs:PATULEIA / ANGLES PETIT / ANGLES MITJA / N.Albara:36045 

31/12/2018 

  F/2019/31 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8034018 8,22 

07/01/2019 
AOC:55719252 REF.:TPV28 / N.Albara:3652441  Data: 05-12-18 / COCA PA 
CROSSANDRA / XOCO 125g (TORRAS) / XOCO LECHE MILKIB 

31/12/2018 

  F/2019/32 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 8034022 127,62 

07/01/2019 
AOC:55719258 REF.:TPV29 / N.Albara:3604557  Data: 16-12-18 / Obs:LA 
MARATÓ / XOCO DESFETA / REF.:TPV28 / N.Albara:365247 

31/12/2018 

  F/2019/37 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-030194 418,65 

07/01/2019 
AOC:55743950 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

31/12/2018 

  F/2019/38 F08226714 ABACUS 

 

9030263572 108,77 



 
 

 
 

07/01/2019 
AOC:55712618 AB ULLETS MOBILS 66u  / AB ULLETS MOBILS amb 
pestanyes 66u  / BL. PINZELL ABACUS PLA 2  / BLIS.CINTA ADHESI 

31/12/2018 

  F/2019/39 F08226714 ABACUS 

 

9030263573 17,91 

07/01/2019 AOC:55712578 SPRAY FLEUR OPAC 300ml CREAM LOVE 31/12/2018 

  F/2019/49 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF00000102 62,24 

08/01/2019 AOC:55788016 0007 CHD - S/PLOMO95 / CUPON BP 31/12/2018 

  F/2019/51 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20181832 24,20 

08/01/2019 AOC:55802546 Serveis per rentat de roba 31/12/2018 

  F/2018/2561 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 1166 2.674,10 

31/12/2018 TREBALLS PINTURA PIS CARRER PUIG-L'AGULLA, 2 28/12/2018 

  F/2018/2562 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 182/18 193,89 

31/12/2018 
SERVEIS TÈCNICS PRESENTACIÓ PROJECTE BIBLIOTECA, CONCERTS 
ESCOLA DE MÚSICA I CORAL CANTS I RIALLES 

31/12/2018 

  F/2018/2563 A66829045 GAS NATURAL REDES GLP SA 

 

590,27 

31/12/2018 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BELLPUIG 20/09/2018 

  F/2018/2564 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 1-1801013 223,91 

31/12/2018 ARBRES PETITS DE NADAL 30/12/2018 

  F/2018/2565 B66923657 MAXI CASA 

 

2018078282 13,40 

31/12/2018 MATERIAL PER DESPEDIDA DOLORS MOLAS, DISPENSARI 18/12/2018 

  F/2018/2566 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX A/78 168,19 

31/12/2018 COURES PEÇES MURAL FIRA EL TUPÍ 31/12/2018 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 120-18 
 
Expedient núm.:  120/18 
 
Objecte: col•locació de pals per a fibra òptica 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Apfutura 
Internacional Soluciones SL i que consisteix en col•locació de pals per a fibra òptica. 
 
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 Apfutura 
Internacional Soluciones SL per a l’execució de les obres consistents en col•locació de 
pals per a fibra òptica, situades a diversos vials, 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: 
 

- Les obres s’informen segons la documentació complementària aportada el 1 de 
desembre de 2018 

- 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: 

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  
2.100,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:  2.100,00 € 
o Quota:  2.100,00 € x 2,75 % = 57,75 € 

 
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 de2.100,00 €) =  32,10 € 
 

TOTAL: (Impost)  57,75 € + (Taxa)  32,10 €  =  89,85 Euros 

 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 128-18 
 
Expedient núm.:  128/18 
Objecte: substituir el gres del voltant de la piscina (45 m2) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Torras 
Patrimonial SL i que consisteix en substituir el gres del voltant de la piscina (45 m2). 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Torras 
Patrimonial SL per a l’execució de les obres consistents en substituir el gres del voltant 
de la piscina (45 m2), situades a av. de Vic, 19 (Can Torras), d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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 
4.300,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 4.300,00 € 
 

o Quota:   4.300,00 € x  2,75 % =  118,25 € 
 

 
 



 
 

 
 

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 4.300,00 € ) = 34,30 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  118,25 € + (Taxa)  34,30 €  =  152,55 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 129-18 
 
Expedient núm.:  129/18 
Objecte: canviar 3 finestres 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en canviar 3 finestres. 

 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en canviar 3 finestres. 
  
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: 
 

- Caldrà donar compliment a la normativa del Text Refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, article 98 de regulació de la Zona A, conjunts històrics, 
en referència a la fusteria exterior hi diu “en general, la fusteria de tancament 
exterior es deixarà pintada, envernissada o esmaltada. Es prohibeixen els 
acabats de color platejat o metal·litzats.” L’annex III Carta de Colors defineix els 
colors a emprar per fusteries, que seran tonalitats foques o de color natural i 
s’adjunta la carta de colors corresponent. 

- Caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les obertures, les quals 
tindran el mateix tractament en totes les façanes. 

- 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. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
3.000,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  3.000,00 € 
o Quota:   3.000,00 € x  2,75 % =  82,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.000,00 € ) =  33,00 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  82,50 € (Taxa)  33,00 € =  115,50 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 130-18 
 
Expedient núm.:  130/18 
Objecte: repàs de teulada i arrebossar parets del garatge (150 m2) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en repàs de teulada i arrebossar parets del garatge (150 
m2). 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en repàs de teulada i arrebossar parets del 
garatge (150 m2). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 



 
 

 
 

gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
3.000,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  3.000,00 € 
o Quota:   3.000,00 € x  2,75 % =  82,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.000,00 € ) =  33,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  82,50 € (Taxa)  33,00 € =  115,50 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 132-18 
 
Expedient núm.:  132/18 
Objecte: adaptar la cambra de bany per persones grans 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en adaptar la cambra de bany per persones grans. 
 
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 adaptar la cambra de bany per persones 
grans. 
 
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. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 



 
 

 
 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.500,00 € i es considera adequat 
 

o Base imposable :   2.500,00 € 

o Quota:  2.500,00 € x  2,75 % = 68,75 € 

 
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 2.500,00 €) = 32,50 € 

 
 

TOTAL: (Impost) 68,75 € + (Taxa) 32,50 € = 101,25 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 138-18 
 
Expedient núm.:  138/18 
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. 

- 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 755,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable :   755,00 € 
o Quota:  755,00 € x 2,75 % =  20,76 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  755,00 € ) =  30,75 € 

. 
 

TOTAL: (Impost)  20,76 €  + (Taxa)  30,75 €  =  51,51 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 141-18 
 
Expedient núm.:  141/18 
Objecte: acabament de parets mestres i tancaments (10% del total) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Promocions Llesor 2006, SL i que consisteix en acabament de parets mestres i 
tancaments (10% del total). 
 
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 Promocions 
Llesor 2006, SL per a l’execució de les obres consistents en acabament de parets 
mestres i tancaments (10% del total). 
 
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: 
 

- El projecte està visat en data 31 de juliol de 2008. L’expedient inicial 87/2008 
de llicència d’obres pel qual es va concedir permís correspon a la construcció 
de la carcassa (60%), del qual de l’habitatge del núm. 24 només se’n va 
realitzar un 80%. Per tant es considera que es tracta d’un expedient nou per la 
construcció d’un habitatge del qual només es disposa del 80% de la carcassa. 
Caldrà doncs aportar una Modificació de Projecte justificant el compliment de la 
normativa vigent que li sigui d’aplicació amb especial atenció al D141/2012, de 
30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat . 



 
 

 
 

- També cal justificar el compliment de la normativa urbanística del text refós del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal definitivament aprovat el 8 de novembre 
de 2010 i publicat al DOGC el 14 de febrer de 2011 pel que fa la configuració 
de coberta corresponent a la zona B. Caldrà disposar de la modificació de 
projecte abans d’executar les partides corresponents a aquestes modificacions. 

- Pel càlcul de l’impost i la taxa, s’actualitzarà el pressupost segons ordenança 
fiscal 5 i 20 i es calcularà la part proporcional del percentatge pendent 
d’executar d’obra; 10%. 

- 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. Entre d’altres: 
Caldrà considerar el garatge com a local de risc especial baix, pel què fa a les 

condicions exigides pel DB SI. 
- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 

del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

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

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. 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 15,74m3. 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: (5,89+5,82 ml) x 1 ml x 45 
€/m2 = 526,50 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
352.154,13 € corresponent a 3 habitatges que no es considera adequat ni actual, ja 
que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 
190.840,90 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 

                     Superfície construïda habitatge núm. 24 : 242,43 m2 
       242,43 m2 x 482,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,60(Cu)= 186.962,02 € 

 



 
 

 
 

 (*) Segons el resum del pressupost detallat en el Projecte Bàsic i Executiu de la 
sol·licitud de llicència, la part de parets mestres i tancaments correspon a un 10% 
del total. 
El 10% de la base imposable pel càlcul de l’impost és doncs de 18.696,20 €. 

 
o Base imposable :  18.696,20 € 
o Quota:  18.696,20 € x  2,75 % =  514,14 € 

 
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 18.696,20 €) = 48,70 € 
 

TOTAL: (Impost)  514,14 € + (Taxa)  48,70  =  562,84 Euros 

 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 142-18 
 
Expedient núm.:  142/18 
Objecte: substitució del paviment de la terrassa (82 m2) 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en substitució del paviment de la terrassa (82 m2). 
  
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en substitució del paviment de la terrassa (82 
m2). 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 3 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
5.802,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  5.802,00 € 
o Quota:  5.802,00 €  x  2,75 % =  159,55 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 5.802,00 € ) =  35,80 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Càlcul de la taxa 

Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic 
amb material de construcció, bastides, tanques i altres instal·lacions anàlogues. 
 
1,049 €/m2 dia x 5,00 m2 x 5 dies =  26,22 € 
 

TOTAL: (Impost)  159,55 € + (Taxa)  35,80 € + (Taxa ocupació) 26,22  €  = 221,57 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
11.0.- REVISIÓ LIQUIDACIÓ LLIC. OBRES 98-18 
 
Vista la sol·licitud de la interessada, com a propietària de l’immoble, en la que es 
demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.2 de l’ordenança fiscal núm. 
5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en la liquidació 
econòmica de la llicència urbanística núm. 98/18 concedida en data 20 de setembre de 
2018, per les obres de construcció d’un ascensor en un edifici existent. 
 
Vista la liquidació practicada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la 
taxa corresponent a la llicència urbanística núm. 98/18, aprovada per la Junta de 
Govern de Local de data 20 de setembre de 2018, corresponent a 687,91 € a l’impost i 
55,01 € a la taxa. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Deixar sense efecte la liquidació econòmica de la llicència urbanística núm. 
98/18 aprovada per Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2018. 
 



 
 

 
 

Segon: Practicar una nova liquidació econòmica de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa de la llicència urbanística núm. 98/18, corresponent a 
68,79 € a l’impost i 55,01 € a la taxa. 
 
Tercer: Notificar el present acord a la interessada junt amb la liquidació econòmica 
corresponent amb la quota bonificada. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- AUTORITZACIO DE PAS BICICLETADA SOLIDARIA CLUB CICLISTA 
SANTVI 
 
Vist l’escrit de la representant del Club Ciclista Santvi, sol·licitant autorització de pas 
per la Pedalada solidària “La Guilla solidària 2a edició”, prevista pel dia 31 de març de 
2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Ciclista Santvi pel desenvolupament de la Pedalada solidària “La Guilla solidària 
2a edició”, prevista pel dia 31 de març de 2019. 
 
Segon. Fer constar al Club Ciclista Santvi, com a entitat organitzadora de la prova, que 
la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi el ral·li, completament netes de deixalles i altres residus, 
produïts pel desenvolupament de la prova. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol 
incidència de l’activitat objecte del present informe. 

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



 
 

 
 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució al Club Ciclista Santvi. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
13.0.- AUTORITZACIO DE PAS 9A MARXA CICLOTURISTA AMER 
 
Vist l’escrit del representant del Club Atlètic Amer- Hipra, sol·licitant autorització de pas 
per la “9a Marxa Cicloturista Amer-St. Martí Sacalm”, prevista pel dia 31 de març de 
2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Atlètic Amer- Hipra pel desenvolupament de la “9a Marxa Cicloturista Amer-St. 
Martí Sacalm”, prevista pel dia 31 de març de 2019. 
 
Segon. Fer constar al Club Atlètic Amer- Hipra, com a entitat organitzadora de la 
prova, que la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de 
les carreteres per les quals passi, completament netes de deixalles i altres residus, 
produïts pel desenvolupament de la prova. 
 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol 
incidència de l’activitat objecte del present informe. 

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

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 



 
 

 
 

Cinquè. Notificar la present resolució al Club Atlètic Amer- Hipra. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- APROVACIÓ DELS ANNEXES 2019 DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU 
DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, 
FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS PROGRAMES DE 
L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES, SIGNAT ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Fets/antecedents 
 
La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta del dia 1 d’agost de 
2016, va aprovar, entre d’altres, el conveni interadministratiu de col·laboració amb el 
Consell Comarcal d’Osona per l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones.  
 
La clàusula segona preveu que els programes i serveis que són objecte de 
col·laboració s’incorporen a aquest conveni mitjançant un annex anual, que estableix 
per a cascun d’ells el nom i descripció del programa o servei, el servei que s’ofereix, 
els beneficiaris, els professionals que hi intervenen, el pressupost i el seu finançament 
i l’aportació econòmica anual a abonar per part de l’ajuntament. 
 
La clàusula quarta preveu que l’ajuntament està obligat a fer les aportacions 
econòmiques que es fixin en cadascun dels annexos corresponents als programes o 
serveis que rebi com a beneficiari. 
 
La clàusula sisena estableix que el Consell Comarcal d’Osona ha d’actualitzar els 
annexos de cadascun dels programes o serveis cada any i per l’exercici 2019, ja es 
disposa dels programes o serveis que el Consell Comarcal d’Osona prestarà.  
 
Fonaments de dret 
 
L’artícle 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix en l’apartat primer que els 
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb 
aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis.  
 
L’artícle 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
L’artícle 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic,  del sector públic. 
 
L’artícle 26.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, disposa que els consells 
comarcals han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a 
terme amb nivells de qualitat homogènia, els serveis, les activitats i les prestacions 
que, d’acord amb ells articles 66 i 67 de la LMRLC, són de competència local. A més 
l’artícle 28.1 b) del mateix text legal, preveu que els consells comarcals poden 
cooperar econòmicament en la realització dels serveis i les activitats dels municipis. 



 
 

 
 

 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local , l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar per l’exercici 2019 els annexes que consten a l’expedient del conveni 
interadministratiu de col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, 
finançament i desenvolupament de diferents programes de l’àrea d’atenció a les 
persones, signat entre el Consell Comarcal d’Osona i l’ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Segon.- Disposar que la despesa derivada d’aquests annexes s’imputi a les 
aplicacions pressupostàries 08.231.467.02, 08.231.480.00, 08.231.467.03, 
08.231.467.01 i 11.170.465.02 del pressupost 2019. 
 
Tercer.-  Notificar aquests acords al Consell Comarcal d’Osona i comunicar-los a la 
persona responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a intervenció i a 
tresoreria.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- INCOACIO EXPEDIENT INFRACCIO AMBIENTAL PUIGSEC 
 
Vist l’informe 190/18 referent a “Infraestructura amb desús amb residus abandonats en 
zona forestal al municipi de Sant Julià de Vilatorta” de la Unitat Regional de Medi 
Ambient dels Mossos d’Esquadra. 
 
Tenint en compte que l’informe conclou que la Societat de Caçadors de Sant Julià de 
Vilatorta van utilitzar un antic silo del Mas Puigsec com a voladís de perdius i que 
actualment es troba en desús per part d’aquesta societat així com requereix al 
responsable de la propietat i a la societat de caçadors perquè restaurin la zona i 
gestionin els residus per tal d’evitar futures denúncies, possibles lesions a persones o 
fins i tot incendis forestals. 
 

Vist l’article 197.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, el qual disposa que les persones 
propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de 
complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació; així com també l’apartat 3 el 
qual habilita a l’ajuntament a ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona 
habilitada, l’execució de les obres necessàries per conservar les condicions 
esmentades.  
 
Vistos els articles 77 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística els quals 
determinen la competència de l’ajuntament per dictar ordres d’execució per fer 
complir el deure de conservació i rehabilitació del sòl així com el procediment a 
seguir. Tenint en compte que el mateix reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística requereix informe municipal el qual haurà de determinar amb claredat i 
precisió les actuacions a dur a terme així com determina el tràmit d’audiència previ 
a la resolució del procediment. 
 



 
 

 
 

Vist l’article 16 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei del Sol i Rehabilitació Urbana el qual disposa que 
els propietaris de sòl en situació rural o vacant d’edificació hauran de suportar el 
deure de conservar-lo i executar i costejar les obres necessàries per mantenir-lo en 
condicions d’evitar riscos d’erosió, incendi, inundació, així com danys o perjudicis a 
tercers o a l’interès general, inclosos els mediambientals; garantir la seguretat o 
salut públiques; prevenir la contaminació del sol, l’aigua o l’aire i les immissions 
contaminants indegudes. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Incoar expedient d’ordre d’execució per al restabliment de la legalitat 
urbanística a la zona ocupada per les instal·lacions descrites de la finca de Puigsec. 
 
Segon.- Sol·licitar els corresponents informes tècnics i jurídics als serveis municipals, 
per tal que manifestin les actuacions que s’han de dur a terme amb claredat i precisió 
amb la corresponent valoració i el procediment per a la seva execució. 
 
Tercer.- Donar audiència als interessats que s’identifiquen en l’informe que motiva 
l’expedient d’ordre d’execució, per tal que puguin presentar les al·legacions o 
documentació que considerin oportunes en el termini de 15 dies a comptar a partir de 
la notificació de l’acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
16.1.- CATALEG DE SERVEIS 2019 
 
El nou Catàleg de serveis 2019 inclou tota l'oferta de recursos d'assistència i 
cooperació de la Diputació de Barcelona destinada als governs locals. Les sol·licituds 
s'obren el 2 de gener de 2019 i el termini per a la seva sol·licitud és el 7 de febrer, 
majoritàriament. 
 
Cada regidoria proposarà les sol·licituds dels recursos econòmics, tècnics o materials 
inclosos en el Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019" que afecten al seu servei per tal que en la propera Junta de Govern 
puguin ser aprovades i trameses a la Diputació de Barcelona i, en funció del resultat 
de l'aplicació dels criteris de concessió establerts, rebre aquests recursos. 
 
16.2.- PUBLICITAT REGIDORIES 
  
Totes les regidories han de proposar la informació que de cada servei s’ha de 
publicitar per tal de contractar-los conjuntament a través de la regidoria d’hisenda. 
 
16.3.- INSPECCIO ESTABLIMENTS ALIMENTARIS 
 
En el marc de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb els municipis, el Servei 
de Salut Pública realitza la gestió delegada substitutòria del control sanitari dels 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/cataleg-de-serveis/default.asp


 
 

 
 

establiments alimentaris com a suport en el compliment de les competències que la 
legislació atorga als ajuntaments. 
 
Les actuacions del Servei de Salut Pública es basen en la classificació dels 
establiments en funció del risc que permet l’actualització del registre municipal dels 
establiments alimentaris i la planificació posterior de la vigilància que es realitza de 
forma regular i permanent. 
 
Vist que de les conclusions de l’informe es dedueix que en cal una actualització, la 
regidoria de sanitat demanarà que s’emeti un nou informe. 
 
16.4.- ASSUMPTES DEL PLE 
 
Es convocarà sessió plenària extraordinària aquest mes de gener amb l’objecte 
principal d’aprovar la delegació de la prestació del servei d’aigua a favor del Consell 
Comarcal d’Osona. També s’hi incorporaran altres assumptes que requereixen la seva 
aprovació perquè no poden demorar-se fins a la sessió ordinària del mes de març. 
 
16.5.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
 
 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


