
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000009  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 de maig de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 20:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 100-18 
4.- LLICENCIA OBRES 7-19 
5.- LLICENCIA OBRES 7-20 
6.- LLICENCIA OBRES 18-20 
7.- LLICENCIA OBRES 19-20 
8.- LLICENCIA OBRES 20-20 
9.- LLICENCIA OBRES 21-20 
10.- LLICENCIA OBRES 22-20 
11.- LLICENCIA OBRES 24-20 
12.- LLICENCIA OBRES 25-20 
13.- LLICENCIA OBRES 26-20 
14.- LLICENCIA OBRES 29-20 
15.- LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES 3/2019 
16.- APROVACIÓ PTGMF LA BOIXEDA 
17.- ACCEPTACIO DEL FONS DE PRESTACIO PER PREVENCIO D'INCENDIS 2020 
CONCEDIT PER LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
18.- RENUNCIA ALS AJUTS CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 2020 
19.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 20 d’abril de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 9/2020 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 les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

   Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social 

 

Núm. doc. 

 Data registre Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2020/672 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 202014 217,80 

18/04/2020 
AOC:80896141 Edició missatge institucional Alcalde per l'alarma sanitària 
COVID-19 / Retramsnissió directe ple Municipal 

18/04/202
0 

  F/2020/673 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 202015 193,60 

18/04/2020 
AOC:80896176 Preparació vídeo amb subtítols / Goigs del Roser / Som 
Vilatortins / Adéu-siau / Retransmissió en directe C 

18/04/202
0 

  F/2020/675 B64156193 AMBLÀS 2006, SL Emit- 7 
7.955,5

1 

20/04/2020 
AOC:80941645 FACTURA OBRA COMPLEMENTARIA PARC DE LES 7 
FONTS PER FER RASA PAS D'INSTAL.LACIONS FINS AL RESTAURANT / 
RASA 

07/04/202
0 

  F/2020/676 B64156193 AMBLÀS 2006, SL Rect-Emit- 5 
1.908,3

8 

20/04/2020 
Rect. Emit- 5 / AOC:80941646 FACTURA OBRA COMPLEMENTARIA DEL 
PARC DE LES 7 FONTS - AJUDES A ELECTRICISTA PER INSTAL.LACI 

07/04/202
0 

  F/2020/677 40602455ª ACTISPORT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 20000009 
4.315,8

8 

22/04/2020 AOC:80986488 RESTAURACIÓ 40 M2 PARQUET PAVELLÓ 
21/04/202
0 

  F/2020/678 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 673-A 
1.150,0

8 

23/04/2020 AOC:81050003 Edifici Ajuntament, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/679 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 674-A 104,75 

23/04/2020 AOC:81050073 Saló Catalunya, treballs neteja abril 
22/04/202

0 

  F/2020/680 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 675-A 180,99 

23/04/2020 AOC:81050106 Ca l¿Anglada, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/681 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 676-A 
1.968,4

2 

23/04/2020 AOC:81050152 Pavello esportiu, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/682 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 677-A 60,42 

23/04/2020 AOC:81050209 Marquesines autobus, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/683 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 678-A 
1.574,6

7 

23/04/2020 AOC:81050267 Llar d¿Infants, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/684 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 679-A 
3.842,7

4 

23/04/2020 AOC:81050527 Escola publica, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  



 
 

 
 

F/2020/685 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 680-A 862,50 

23/04/2020 AOC:81050548 Consultori mèdic, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/686 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 681-A 431,12 

23/04/2020 AOC:81051578 Centre de dia, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/687 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 682-A 83,74 

23/04/2020 AOC:81051604 Aula de Cultura, treballs neteja abril 
22/04/202
0 

  F/2020/688 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1400011139 
3.877,5

4 

23/04/2020 AOC:81060194 10471638/Final Invoice, canvi placa ascensor Ajuntament 
22/04/202
0 

  F/2020/689 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 7 806,96 

27/04/2020 AOC:81175910 MENUS DE MARÇ 
31/03/202
0 

  F/2020/690 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 213 
4.207,7

1 

27/04/2020 
AOC:81179185 REF: OBRA COMPLAMENTARIA SET FONTS- 
INSTAL.LACIO RASA FINS RESTAURANT-TUB CANALITZACIO ELECTRICA 
CR 90 / TU 

27/04/202
0 

  F/2020/697 B55667562 ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SL FA20-719 605,00 

27/04/2020 
AOC:81192586 Software Etecnic Smart Manager inclou llicencia de per vida, 
manteniment de servidors i hardware necesari p 

27/04/202
0 

  F/2020/698 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 214 
4.974,2

8 

28/04/2020 
AOC:81209202 REF: OBRA COMPLAMENTARIA SET FONT- INSTAL.LACIO 
ELECTRICA INTERIOR ESCORXADOR- ARQUETA DE TLC+ UBS / DESPLA 

28/04/202
0 

  F/2020/701 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 215 
3.767,0

7 

29/04/2020 
AOC:81267657 REF: CALDERA RESTAURANT SET FONTS- CALDERA DE 
DIETRICH NANEO 24/28 / CONEXIONS HIDRAULIQUES / accessoris (a 

29/04/202
0 

  F/2020/702 B64171895 
PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN SL 

F-50905 15,00 

29/04/2020 
AOC:81257918 Import Proves Complementàries Realitzades: / GESTIÓ 
COVID-19. 

28/04/202
0 

  F/2020/703 A08001182 SECE SA. 

 

001 
72013080 

2.296,3
5 

30/04/2020 
AOC:81332619 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa 
d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/04/202
0 

  F/2020/704 339XXXXXZ LAURA PADRISA NAVARRO 104 605,00 

30/04/2020 
AOC:81189372 Disseny de la nova imatge "keramik" MARCA + MINIMANUAL 
DE LA MARCA / Cartell A3 keramik 

02/04/202
0 

  F/2020/705 B62313275 SONOTECH-OSONA SL V-00105-20 399,30 

30/04/2020 
AOC:81126803 Visita urgent. Actualització firmware i comprovació 
processador MIMO88 i pantalles tàctils. Dia 25/2 ( 1 Di 

24/04/202
0 

  F/2020/706 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 
01/0/000190
0 

370,03 

30/04/2020 
AOC:81382599 HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 24 K / GARRAFA 25/20 
LTS B/S / GARRAFA 25/20 LTS B/S (desinfecció carrers) 

25/04/202
0 

  F/2020/709 B08673527 NEIDA S.L. 

 

487 275,00 

01/05/2020 
AOC:81412521 9998 - Ref.: c/ Núria 10 / 712 - Servei desembussar canonada 
/ 716 - Servei netejar cata / 706 - Import del 

30/04/202
0 

  F/2020/737 B64156193 AMBLÀS 2006, SL 34/2020 363,00 

04/05/2020 FORMIAGÓ PER PARQUING DAVANT PATULEIS 
30/04/202
0 

  F/2020/738 B62844725 10DenceHispahard SL 57586/20 47,31 

04/05/2020 RENOVACION DOMINIS vilatorta.cat i vilalleons. cat 
22/04/202
0 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 100-18 

 
Expedient núm.:  100/18  
Emplaçament:  carrer Miquel Pallàs, 3 A i 3 B 
Promotor:  Construccions Ferrer SA 



 
 

 
 

Objecte: modificació de  projecte de 2 habitatges unifamiliars aparellats  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Construccions Ferrer SA i que consisteix en modificació de  projecte de 2 habitatges 
unifamiliars aparellats.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Construccions 
Ferrer SA per a l’execució de les obres consistents en modificació de  projecte de 2 
habitatges unifamiliars aparellats, situades a carrer Miquel Pallàs, 3 A i 3 B, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 20 d’abril de 2020, 
amb ID E20200001326 per la qual es justifica la plaça d’aparcament de 
l’habitatge situat a la carrer Miquel Pallàs 3A i segons la documentació entrada 
el 5 de març de 2020, amb ID registre E2020000803 per la qual es modifica el 
projecte bàsic i executiu. 

- Es donarà compliment a la resta de paràmetres urbanístics, en especial a la 
separacions al límits: 6,00 m a carrer i 3,00 m als límits. 

- 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. 
 

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’aplicarà a la superfície 
construïda d’ampliació respecte el projecte original. El valor considerat serà de 
25.218,66 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

 
Habitatge 1. Canvi de garatge(Cu=1) a habitatge (Cu=1,60). 49,77m2. 
Habitatges 1 i 2: Ampliació de 2,98 + 3,96 (50%) + 3,96 (50%) = 6,94 m2 
49,77 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 0,60(Cu) = 18.383,05 € 
6,94 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu) =   6.835,61 € 

   25.218,66 € 

o Base imposable :  25.218,66 € 
o Quota:   25.218,66 € x  3,00 % =  756,56 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 25.218,66 € ) =  55,22 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  756,56 € + (Taxa)  55,22 €  = 811,78 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 7-19 



 
 

 
 

 
Expedient núm.:  7/19  
Objecte: construcció de tanques perimetrals de parcel•la  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció de tanques perimetrals de parcel•la.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en construcció de tanques perimetrals de 
parcel•la. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada: 
El dia 12 d’abril de 2020, amb ID Registre E2020001131 per la qual s’aporta 
documentació complementària sobre les tanques perimetral de la parcel·la. 
El dia 26 de març de 2020 amb ID Registre E2020001007 per la qual es 
defineix les tanques de parcel·la. 

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

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

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

- Es dóna compliment a la Modificació Puntual número 5 del POUM de Sant Julià 
de Vilatorta d’Esmenes i Aclariments del POUM, en l’apartat 3.9 de l’article 47 
que modifica els paràmetres que regulen les tanques. Entre d’altres, pel que fa 
a “s’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb una 
alçada de fins a 1,80m i d’una llargada màxima de 1 m.” 

- Les tanques s’ajusten a les Condicions particulars corresponents a la zona 4 
“Sector El Solà” (art 107.B), sobre murs de contenció i a l’article 24 d’Adaptació 
topogràfica del terreny de la normativa del POUM. 

- Manca la definició dels acabats dels murs. Caldrà ajustar-se a les condicions 
de la normativa definides a continuació: 
Segons les Condicions particulars de murs en zona J4, s’admeten acabats de 
pedra, ceràmica, obra vista o arrebossat. 
La Modificació puntual, en l’article 47.3.9 referent a tanques, diu: “l’acabat 
podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o formigó vist 
sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. Es prohibeixen 
les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist.” 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  El valor considerat serà de 
14.005,00 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 
 

Longitud de tanca: 16,61 + 15,20 + 29,29 + 7,66 + 9,14 + 13,19 =  91,00 ml 



 
 

 
 

91,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,00(Ct) x 0,20(Cu)= 14.005,00 € 

 
o Base imposable : 14.005,00 € 
o Quota:   14.005,00 € x  3,00 % =  420,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 14.005,00 €) = 44,00 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  420,00 € + (Taxa)  44,00 € = 464,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 7-20 
 
Expedient núm.:  7/20 
Objecte: treure arrebossat actual i deixar pedra vista rejuntada  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure arrebossat actual i deixar pedra vista rejuntada, 
que va ser objecte d’atorgament en la sessió de la Junta de Govern Local de data 20 
d’abril de 2020 havent-se modificat la superfície i els dies d’ocupació de la via pública. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en treure arrebossat actual i deixar pedra vista 
rejuntada. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic. Abans de procedir a pintar, caldrà realitzar unes 
mostres a la façana per tal de que un tècnic de l’Ajuntament hi doni el vist-i-
plau. Així mateix caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les 
obertures, les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 
En l’article 98 de la normativa del POUM, Zona Conjunts històrics, en l’apartat 
façanes: respecte els materials, es recomanen els següents: pedra natural de 

la zona (entre d’altres) 
Totes les façanes aniran pintades sobre l’arrebossat, o bé estucades, llevat 
d’aquelles que han de mantenir el tipus de paredat com a acabat exterior. 



 
 

 
 

- 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. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 13,00 ml x 1,00 ml x 45 €/m2 
= 585,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
La bastida fa (5,00 x 0,80) pel carrer Montseny + (8,00 x 0,80) pel carrer Rector 
Roca. = 10,40 m2 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent, deixant sense efecte la liquidació aprovada en 
la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2020: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 
8.540,00 € i es considera adequat. 

 

o Base imposable:  8.540,00 € 
o Quota:  8.540,00 € x  3,00 % =  256,20 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  8.540,00 €) =  38,54 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 10,40 m2 x 20 
dies = 218,18 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
 

TOTAL: (Impost)  256,20 € + (Taxa) 38,54 €+ (Taxa ocupació) 218,18 €  = 512,92 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 18-20 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  18/20 
Emplaçament:  carrer Montseny, 27 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de línia subterrània de BT per ampliació de potència  
 
 
Aquesta llicència queda sobre la taula a petició de la regidoria d’urbanisme perquè així 
ho ha manifestat en la Comissió d’estudi i seguiment, atès que s’estan estudiant 
alternatives a la potència per al subministrament elèctric de la llar d’infants, a la qual va 
relacionada aquesta sol·licitud de llicència d’obres. 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 19-20 
 
Expedient núm.:  19/20 
Objecte: rejuntar pedra de la tanca exterior  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en rejuntar pedra de la tanca exterior.  
 
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 rejuntar pedra de la tanca exterior. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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, 
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 
1.200,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.200,00 € 
o Quota:  1.200,00 € x  3,00 % = 36,00 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.200,00 €) =  31,20 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  36,00 €+ (Taxa)  31,20 €  = 67,20 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 20-20 
 
Expedient núm.:  20/20 
Objecte: reparació de canals, repassar xemeneies i pintar façana interior de la casa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reparació de canals, repassar xemeneies i pintar façana 
interior de la casa.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reparació de canals, repassar xemeneies i 
pintar façana interior de la casa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 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. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per la normativa del POUM; annex III. 

- 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 
1.780,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   1.780,00 € 
o Quota: 1.780,00 € x  3,00 % =  53,40 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.780,00 € =  31,78 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  53,40 € + (Taxa)  31,78 €  = 85,18 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 21-20 
 
Expedient núm.:  21/20 
Objecte: treure tub de xemeneia existent  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en treure tub de xemeneia existent.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en treure tub de xemeneia existent. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 2 mesos. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  S’aporta un pressupost de 600,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable :   600,00 € 
o Quota:   600,00 € x 3,00 % = 18,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  600,00 € ) =  30,60 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 20,00 m2 x 2 dia 
=  41,96 € 
S’ha sol·licitat ocupació per 2 places d’aparcament; 4,50 x 2,20m 

 

TOTAL: (Impost)  18,00 € + (Taxa)  30,60 € + (Taxa ocupació) 41,96 €   = 90,56 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 22-20 
 
Expedient núm.:  22/20 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 3,4 KW per autoconsum a la coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 3,4 KW per autoconsum 
a la coberta.  
 
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 instal•lació solar fotovoltaica de 3,4 KW per 
autoconsum a la coberta. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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, 
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. 

- 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. 
 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 
 

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 
5.566,63 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: 
Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de 
l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 3,4 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable : 5.566,63 € 
o Quota:   5.566,63 € x  3,00 % = 167,00 € 
o Quota: aplicant el 95% de bonificació: 8,35 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 5.566,63 €) =  38,57 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  8,35 € + (Taxa) 38,57 €  = 46,92 Euros 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 24-20 

 
Expedient núm.:  24/20  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 2,04 KW per autoconsum a la coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut l’interessat i 
que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 2,04 KW per autoconsum a la 
coberta.  
 
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 instal•lació solar fotovoltaica de 2,04 KW per 
autoconsum a la coberta. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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, 
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. 

- 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. 
 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
 

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 
4.006,02 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  

Per una potència instal·lada de 2,04 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 4.006,02 € 
o Quota:   4.006,02 € x  3,00 % =  120,18 € 
o Quota: aplicant el 95% de bonificació: 6,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  4.006,02€ )=  34,01 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  6,00 € + (Taxa)  34,04 €  = 40,01 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 25-20 
 
Expedient núm.:  25/20  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 3,4 KW per autoconsum a la coberta  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 3,4 KW per autoconsum 
a la coberta.  
 
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 instal•lació solar fotovoltaica de 3,4 KW per 
autoconsum a la coberta. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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, 
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. 

- 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. 
 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 

 
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 
4.825,00 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu 
punt 4 diu: Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El percentatge d’aquesta bonificació 
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  

Per una potència instal·lada de 3,4 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable : 4.825,00 € 
o Quota:  4.825,00 € x  3,00 % = 144,75 € 
o Quota: aplicant el 95% de bonificació: 7,24 € 

 
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  4.825,00 € )=  34,82 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  7,24 € + (Taxa)  34,82 €  = 42,06 Euros 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
13.0.- LLICENCIA OBRES 26-20 
 
Expedient núm.:  26/20 
Objecte: reforma de bany: canvi de banyera per plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en reforma de bany: canvi de banyera per plat de dutxa.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma de bany: canvi de banyera per 
plat de dutxa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 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 
2.115,89 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.115,89 € 
o Quota: 2.115,89 € x  3,00 % =  63,48 € 

 
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  2.115,89 €) =  32,11 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  63,48 € + (Taxa)  32,11 €  =  95,59 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
14.0.- LLICENCIA OBRES 29-20 
 
Expedient núm.:  29/20 
Objecte: fer un mur de bloc per separar dues vivendes  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en fer un mur de bloc per separar dues vivendes.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en fer un mur de bloc per separar dues vivendes. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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: 
 

- El mur de tancament de la parcel·la s’ajustarà als paràmetres de la “Modificació 
puntual número 5 del POUM, d’esmenes i aclariments de la normativa”, que 
modifica l’article 47.3.9 sobre tanques: 

Les tanques amb front a vials públics, dotacions i espais verds, hauran de subjectar-
se, en tota la seva llargària, a les alineacions i rasants d’aquests; tanmateix, en 
determinats casos, es permetrà tirar-les enrere o recular-les en part, amb la finalitat 
de relacionar millor l’edificació principal o les edificacions auxiliars amb l’alineació 
del vial. En aquests casos, l’espai intermedi entre edificació i alineació pública, 
haurà de mantenir-se, sistematitzat amb jardineria, a càrrec del propietari d’aquest 
sòl. 
Configuració: 
Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial en la 
línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins a 1,80 m. En el 
cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 0,20 m de la part d’obra 
massissa i fer l’acabat superior graonat. 
En aquests casos la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La 
cara superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. L’acabat podrà 
ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o formigó vist sempre en 
consonància amb els materials de l’edifici principal. Es prohibeixen les parets sense 
arrebossar o les de blocs de ciment vist. S’admet a banda i banda de les obertures 
una part d’obra massissa amb una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada 
màxima de 1 m. No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides 
a les persones o als animals. 
Les tanques entre parcel·les seran d’obra massissa fins a 1,50 m de la rasant i la 
resta vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m o bé de reixa, filat o tanca vegetal 
en tota la seva altura; fins a 1,80 m com a màxim. En el límit entre parcel·les amb 
terrenys que confronten a diferent cota, l’alçada màxima es mesurà des de la cota 
més alta. 
Obligatorietat: 
El tancament d’una parcel·la només és obligatori quan no compleixi criteris de 
seguretat, salubritat o ornament públic. 
Els solars sense edificar només són de tancament obligatori en funció del seu ús 
(per exemple quan s’utilitzen per deixar-hi materials d’obra, o d’altres tipus). També 
seran de tancament obligatori els solars que tinguin edificacions en construcció, o 
immobles en desús. En aquests casos s’acceptaran tanques provisionals, sempre 
que siguin segures, opaques i integrades en l’entorn. 



 
 

 
 

- 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. 

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a 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 
1.980,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.980,00 € 
o Quota:  1.980,00 € x  3,00 % =  59,40 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.980,00 €) =  31,98 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  59,40 € + (Taxa)  31,98 €  = 91,38 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
15.0.- LLICÈNCIA 1A OCUPACIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES 3/2019 

 



 
 

 
 

Vista la sol·licitud l’interessat de llicència de primera ocupació d’un habitatge 
unifamiliar en testera. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a l’interessat,  la llicència de primera ocupació d'un habitatge unifamiliar 
en testera del qual va obtenir llicència d’obres, per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar en testera,  per acord de data 15 de febrer de 2018, expedient núm. 8/18. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de la garantia per a reposició de paviments de calçades i 
voreres, per un import de 414,67 €.  

Finalitzada i inspeccionada l’obra, s’observa un deteriorament de la vorera coincidint 
amb la fase de les obres per la qual cosa s’ha emès l’informe corresponent. 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
16.0.- APROVACIÓ PTGMF LA BOIXEDA 

 
En data 31 de maig de 2019, el Centre de la Propietat Forestal, en representació de 
l’interessat, va presentar, davant aquest Ajuntament, l’aprovació del Pla Tècnic de 
Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la finca BOIXEDA, amb número 4041 i una 
vigència fins el 31/12/2034 d’aquest municipi.  
 
Vist l’informe favorable de data 10 d’abril de 2020, emès per l’enginyer municipal, el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 

1. “FETS: 

 
En data 31.05.2019 i amb registre d’entrada E2019001993, el Centre de la Propietat 



 
 

 
 

Forestal informa a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de l’aprovació del Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de la finca BOIXEDA, propietat de 
l’interessat dels termes municipals de Calldetenes, de Taradell i de Sant Julià de 
Vilatorta, i que se li ha assignat el número 4041 amb una vigència fins el 31/12/2034. 
Concretament, presenten: 

- Escrit notificació 

- PTGMF 

- Condicionants 

- Balanç econòmic 

- Informe aprovació. 

- Fitxes tècniques 

 
Es fa la observació de que el Centre de Propietat Forestal va sol·licitar a l’Espai 
Natural Guilleries – Savassona informe preceptiu sobre el contingut del PTGMF i 
incorpora els condicionants del mateix al seu informe aprovació. Paral·lelament, 
l’Espai Natural Guilleries 

– Savassona notifica a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta l’informe sobre el 

contingut del PTGMF dins de l’expedient 2465-000001-2019 (X2019000156) 

 

2. FONAMENTS DE DRET: 
 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica  

 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques 

 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme 

 

3. TAXES: 

 
No procedeix 

 

4. CONCLUSIONS: 

 
La documentació presentada és una notificació. Un cop comprovat el contingut de la 
mateixa, s’informa favorablement en el sentit que l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta es donarà per assabentat, davant del Centre de la Propietat Forestal i del 
titular de la finca, de l’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) 
de la finca BOIXEDA amb el número d’assignació 4041 i vigència fins el 31/12/2034. 
 
En quan a les actuacions descrites en el PTGMF aprovat en aquest IOF (informe 
d’ordenació forestal) del CPF, es fa l’observació de que en aplicació de l’article 187 
ter, d), Primer, del DL 1/2010, els moviments de terra, l’explanació de terrenys, 
l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses 
arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument 



 
 

 
 

d’ordenació forestal (IOF)... no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia.” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dóna per assabentat amb efectes des de la data de la presentació del projecte 
d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal núm. 4041,  que l’interessat, pot 
procedir a fer la rompuda a la finca de la Boixeda d’aquest municipi, en virtut de la 
documentació presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà els treballs abans esmentats, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ell mateix, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i al Centre de la Propietat Forestal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
17.0.- ACCEPTACIO DEL FONS DE PRESTACIO PER PREVENCIO D'INCENDIS 
2020 CONCEDIT PER LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
 
Vist que la Diputació de Barcelona va preveure, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals XGL, un pressupost de 2.784.725 euros destinats als ajuntaments per 
tal que puguin executar obres de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2020. 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta d’efectuar diverses 
actuacions incloses en el Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) aprovat. 
 
Atès que a través d’un Fons de prestació, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona del 27 de febrer de 2020, es va concedir a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta un ajut per un import de 6.646,37 euros. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar de forma expressa l’ajut concedit i vista la petició de la 
Diputació de Barcelona de data 28 d’abril d’efectuar l’acceptació del fons el més 
ràpidament possible. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta mitjançant un fons de prestació destinat a la prevenció d’incendis 
2020 per un import de 6.646,37 euros, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals. 
 
Segon.- Notificar a la Diputació de Barcelona aquest acord als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
18.0.- RENUNCIA ALS AJUTS CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS 2020 
 
Vista la resolució de la convocatòria 20202019512001133 de concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a finançar les despeses 

de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs 2020” gestionades 

per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 

Atès que la subvenció atorgada en el marc de les subvencions “Coneguem els nostres 

parcs 2020” a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va ser de 175 euros. 

Tenint en compte que l’activitat prevista el dia 19 de març de 2020 en el marc del 

programa “Coneguem els nostres parcs 2020” es va veure afectada per l’epidèmia del 

COVID19 i per tant no es va poder efectuar.  

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

Primer.- Renunciar la subvenció atorgada per part de la Gerència de Serveis d’Espais 

Naturals de la Diputació de Barcelona destinada a finançar el transport escolar de 

l’activitat de la campanya “Coneguem els nostres parcs 2020”.  

Segon.- Notificar la renúncia expressa a la Diputació de Barcelona per mitjà d’EACAT 

o a través d’una sol·licitud general de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, 

als efectes oportuns. 

 Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 
 
19.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Suport de l’Ajuntament a la represa de l’activitat econòmica en el municipi: Des 

de la regidoria de comerç es treballa en un assessorament a tots aquells comerços 
que tinguin la intenció d’iniciar la seva activitat, facilitant-los cartells informatius sobre 
mesures de protecció, gels o solucions hidroalcohòliques, mascaretes... 
Pel que fa a l’activitat de bar/restauració i hostaleria i d’acord amb la normativa que es 
publiqui, l’Ajuntament estudiarà la viabilitat d’autoritzar ampliar la superfície de 
terrasses. 
 
 
Altres temes que són objecte de tractament en la sessió de la Junta de Govern 
Local 
Servei de vigilància.  
Increment del número de treballadors presencials a les oficines de l’Ajuntament. 
Represa activitat servei de manteniment. 
Àrea d’autocaravanes. Estudi de l’aplicació d’un sistema de pagament i estudi de la 
idoneïtat de l’espai actual. 
Seguiment de la connectivitat d’escolars. Problemàtiques concretes i possibles 
solucions. 
Convocatòria telemàtica Consells escolars: Bellpuig i Consell Escolar Municipal. 



 
 

 
 

Organització servei piscines i casals d’estiu. Problemàtica control aforament i 
modificació ordenances fiscals. 
 
 
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, 
 
 


