
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000007  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 6 d´abril de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 19:30 hores 
Lloc: Sessió telemàtica  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez 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.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM 4 DEL LOT 1 DE L'OBRA 
DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LES SET FONTS 
4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 1 I 2 DE DRIM OBRA SET 
FONTS 
5.- LLICENCIA OBRES 100/18 (M) 
6.- LLICENCIA D'OBRES 128-19 
7.- LLICENCIA OBRES 129-19 
8.- LLICENCIA D'OBRES 2-20 
9.- LLICENCIA OBRES 3-20 
10.- LLICENCIA OBRES 4-20 
11.- LLICENCIA OBRES 6-20 
12.- LLICENCIA OBRES 7-20 
13.- LLICENCIA OBRES 8-20 
14.- LLICENCIA OBRES 10-20 
15.- LLICENCIA OBRES 11-20 
16.- LLICENCIA OBRES 12-20 
17.- LLICENCIA OBRES 13-20 
18.- LLICENCIA OBRES 14-20 
19.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GURB I 
L’AJUNTAMENT DE   SANT JULIÀ DE VILATORTA   PER AL TREBALL VOLUNTARI DE 
PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS EN LA CONFFECCIO DE MATERIAL DE 
PROTECCIÓ PER AL PERSONAL SANITARI EN MOTIU DE LA CRISIS DEL COVID_19. 
20.- ACCEPTACIO CONCESSIO FONS PRESTACIO DINAMITZACIO DE L'ACTIVITAT 
FISICA I L'ESPORT LOCAL 
21.- ACCEPTACIO FONS PRESTACIO MATERIAL INVENTARIABLE I NOVES 
TECNOLOGIES D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
22.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT BAR PL. MARQUÈS DE LA QUADRA, 11 
23.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT ALLOTJAMENT RURAL EL PUIG 



 
 

 
 

24.- COMUNICACIÓ PRÈVIA CONSULTORI VETERINARI 
25.- ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS 
LOCALRETMEET 
26.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió extraordinària de la 
Junta de Govern Local de data 9 de març de 2020, proposant l’aprovació de la 
mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 7/2020 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 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

 

Euros 

F/2020/365 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 258,61 

06/03/2020 AOC:78814249 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:200398  Data: 05-02-20 / TN.Barreja 0/16 

F/2020/367 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 95,40 

06/03/2020 AOC:78810883 6 CARN / 3 CARN / 3 CANELONS CARN SENSE GLUTEN I SENSE LACTOSA 

F/2020/368 A58281262 M. BOADA SA 706,22 

07/03/2020 
AOC:78836872 BATERIA 12 V 7 A / MÀ D'OBRA ENGINYER INFORMÀTIC / MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / 
DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ M 

F/2020/369 B61118907 PROKIPTON SL 101,20 

07/03/2020 AOC:78829160 KIPABSORB B 1000 ML.-M- 

F/2020/370 B61118907 PROKIPTON SL 187,16 

07/03/2020 AOC:78829161 KIPABSORB B 1000 ML.-M-                   / AMBIEN.ESP.GRAN DESCARREGA "CLEAN" 750ML 

F/2020/371 B61118907 PROKIPTON SL 57,64 

07/03/2020 AOC:78829162 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 45X43 (ROTLLO 15 UN) 

F/2020/372 B61118907 PROKIPTON SL 103,15 

07/03/2020 AOC:78829163 KIPABSORB B 1000 ML.-M-                   / SAC BROSSA IND. 85X105 GG150 BLAU (ROTLLO 10 UN) 

F/2020/373 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 195,68 

09/03/2020 
AOC:78891778 CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M  / LUBRICANTE-SPRAY-MULTILUBE-400ML  / IMPUESTO DE 
RESIDUOS DEL ARTICULO 089 



 
 

 
 

F/2020/375 B64156193 AMBLÀS 2006, SL 26.776,11 

09/03/2020 
AOC:78921413 1K2144C1A Desmuntatge de dues corretges de formigó armat / 1K9V1220K Tabiques de pedra natural 
d'aportació 

F/2020/376 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 3.025,00 

09/03/2020 
AOC:78909195 N.Albara:200749  Data: 29-02-20 / Pressupost: 20004-0.. / CAMI DE L'ALBEREDA (DARRERA CASA MARC 
COSTA) 

F/2020/377 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 7.097,69 

09/03/2020 
AOC:78910597 N.Albara:200750  Data: 29-02-20 / Pressupost: 19085-0.. / CARRER FONT DEL CARGOL / 
________________________ 

F/2020/378 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 11.724,79 

09/03/2020 
AOC:78911515 N.Albara:200751  Data: 29-02-20 / Pressupost: 19070-0.. / CONSTRUCCIÓ DE POU DE REGISTRE EN / 
CLAVEGUERA EX 

F/2020/379 B62314547 DRIM MEDI AMBIENT SL 1.333,35 

09/03/2020 AOC:78909642 Restauració del Conjunt Arquitectònic del Parc de les Set Fonts (Lot 2) / Facturació dels treballs origen / 

F/2020/380 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 47,45 

09/03/2020 AOC:78901595 ous mitja dotzena / pernil gall dindi / pit de pollastre / cuixes de pollastre / ous mitja dotzena 

F/2020/381 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 100,72 

09/03/2020 AOC:78901878 ossos espinada / formatge manxego ventero / bistec extra / ous mitja dotzena / salsitxes porc / mandonguill  

F/2020/382 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE 234,17 

09/03/2020 
AOC:78896320 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/1387  
MANTENIMENT NEGRE 

F/2020/383 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL 120,94 

09/03/2020 AOC:78903105 Altres - Subscripció anual agenda el9nou.cat 

F/2020/385 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 15,46 

10/03/2020 
AOC:78972174 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 280224 ; Actual BN= 281509 
Ubicación: PÇA. M 

F/2020/386 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 81,02 

10/03/2020 AOC:78961879 DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L 

F/2020/387 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1.422,94 

10/03/2020 AOC:78961885 PAVITRAFFIC-20L  / PINTURA SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC AZUL  / DESATASCADOR-FUERTE-1L 

F/2020/388 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 151,98 

10/03/2020 AOC:78961936 CONO SEÑALIZACIÓN ZONA BLANCO/ROJO500MM 

F/2020/389 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 1.074,99 

10/03/2020 AOC:78970606 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / Tractament de lixiviats (¿/m3 

F/2020/390 339XXXXXY ALBERT BAGUÉ CAMBRA 181,50 

11/03/2020 AOC:79002115 Gravació i edició Concert de Nadal 2019 El Cant de la Sibil·la 

F/2020/391 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 81,02 

11/03/2020 AOC:79029685 PISSARRA BLANCA  AMB TRIPODE 70X103 CM PE / MILAN  BORRADOR+4 RET.PISSARRA BLANCA 

F/2020/392 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 2,78 

11/03/2020 AOC:79029684 GLOBOS PASTEL LILA BOLSA DE 20 UNIDADES, cursa de la dona 

F/2020/393 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 251,09 

12/03/2020 AOC:79108177 SEFR308450N1 - Senyal d'acer galvanitzat, circular 450 mm., reflectant nivell-1 E.G. , Mod.R308 (     ) 

F/2020/394 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 150,68 

12/03/2020 AOC:79106917 REF: REIS- COQUILLA CLIMATITZACIO 25mm 42 / ROLLO CINTA CAUCHO 

F/2020/396 B66009564 SINNMADE SL 4.053,50 

13/03/2020 AOC:78979678 Treballs relatius al Projecte de d'urbanització i renovació de paviment i mobiliari, infraestructures i xar  

F/2020/398 B25596743 TECNINSTAL DAVID S.L. 1.922,69 

13/03/2020 
AOC:79027487 * LOCALITZACIÓ AVERIA, SUBSTITUCIÓ MOTOR I VÀLVULA DESCÀRREGA TÈRMICA DE LA CALDERA, 
REPROGRAMACIÓ DE CALDE 

F/2020/399 A58492117 VICREU S.A. 24,15 

16/03/2020 AOC:79260622 CAMARA PER RODES 16x650-8 16x750-8curva / MA D'OBRA 

F/2020/400 B66269689 REPARACIONS VIC SL 103,99 

16/03/2020 
AOC:79238925 AIXETA ESPECIAL DISLOBENT / UNIO M-1/4" / JUNTA METAL BUNA 1/4 / OLI AGIP HIDRAULIC HV46 20L / 
CANON GES. O 

F/2020/401 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 93,10 



 
 

 
 

17/03/2020 
AOC:79305128 SAT: 061147 Data: 09/03/2020 REPARACIO GENERADORS GENERADOR DE CORRENT PRAMAC 
MOD:ES-8000 Nº Serie: HWI0031 

F/2020/402 33957041W CARLES GIRAMÉ PARAREDA 341,22 

18/03/2020 AOC:79380214 Impressio lona 500cmX65cm - Ref. Autodeterminacio / Impressio lona 400cmX85cm - Ref. Llibertat presos / Rol 

F/2020/403 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 72,96 

18/03/2020 AOC:79368038 POLVO-AZUL-PARA-071370 07  / WAKU-MARMOL-MARFIL-PLUS-2KG 

F/2020/404 B65237265 EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS SL 3.918,89 

18/03/2020 AOC:79382755 Projecte executiu de canalització de serveis al nucli urbà. ( notas: 25% de l'import total del pressupost d 

F/2020/406 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 484,00 

18/03/2020 AOC:79396342 REF: GAS SET FONT-  GESTIONS GREMI ALTA GAS 

F/2020/407 B64156193 AMBLÀS 2006, SL 30.200,14 

19/03/2020 
AOC:79406191 1K4GRRUO1 Reparació amb reposició de peces / 2 K4GRMBS8 Reparació de supoerficie llosana / 4 
44GR2U11 Repar 

F/2020/409 B25596743 TECNINSTAL DAVID S.L. 472,81 

19/03/2020 
AOC:79449813 REF.: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS / REPARACIÓ SISTEMA D'EXTRACCIÓ DE CENDRES / TREURE 
CENDRES DEL CONTROL D 

F/2020/410 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 1.173,94 

19/03/2020 AOC:79420173 PAVITRAFFIC-20L 

 F/2020/412 A08225278 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 804,95 

19/03/2020 AOC:79456624 FORMIGÓ HA-25B20IIA ALB. 1517386 / FORMIGÓ HM-20P12IIA ALB. 527014 / RETARDANT 

F/2020/413 A17096546 CAN JOVER CULTIUS SA 2.356,07 

19/03/2020 AOC:79389545 SUBMINISTRAMENT AVET 9M / SUBMINISTRAMENT AVET 4M / PICEA ABIES EXCELSA (N) 150/175 

F/2020/414 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 539,66 

19/03/2020 AOC:79428319 ORDINADOR ACER CORE I3-9100 

F/2020/415 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 650,00 

19/03/2020 AOC:79428566 PORTATIL ACER I5 AMB 256GB SSD / WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS 

F/2020/417 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 253,25 

20/03/2020 
AOC:79494443 PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-L  / PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-M  / PANTALON-CLASSIC-
ELASTIC-GRIS-S 

F/2020/418 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 2.150,38 

20/03/2020 AOC:79506734 fer distribució i revisió del Nissan Pick Up 1955HFG 

F/2020/420 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL 377,91 

23/03/2020 
AOC:79596908 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  
BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

F/2020/421 A17054370 PINTURES M.VICH SA 1.467,52 

24/03/2020 
AOC:79699226 ACV20000777 PINT SEÑALIZ ANTIDESLIZ BLANCA 16 LT / ACV20000777 DISOLVENTE LIMPIEZA 25 LT / 
ACV20000814 PIZA 

F/2020/422 B61118907 PROKIPTON SL 44,17 

26/03/2020 AOC:79749278 GEL MANS NEUTRE "SENSI 10" POMA GFA.5KG  / MICLORBIC 2% DESINF. HIDROALCOHOLIC 500 ML 

F/2020/423 B61118907 PROKIPTON SL 27,90 

26/03/2020 AOC:79749279 GUANT LATEX T/M (PAQUET 100 UN)   / GUANT LATEX T/G (PAQUET 100 UN) 

F/2020/432 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.150,08 

26/03/2020 AOC:79811988 Edifici Ajuntament, treballs neteja, març 

F/2020/433 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 180,99 

26/03/2020 AOC:79812354 Ca l´Anglada, treballs neteja març 

F/2020/435 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 60,42 

26/03/2020 AOC:79812448 Marquesines autobus, treballs neteja març 

F/2020/438 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 104,75 

26/03/2020 AOC:79812829 Salo Catalunya, treballs neteja març 

F/2020/439 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 862,50 

26/03/2020 AOC:79812984 Consultori medic, treballs neteja març 

F/2020/440 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 431,12 

26/03/2020 AOC:79813053 Centre de dia, treballs neteja març 

F/2020/441 770XXXXXC MARIA TERESA SOLER I PADROS 83,74 



 
 

 
 

26/03/2020 AOC:79813143 Aula de Cultura, treballs neteja març 

F/2020/444 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 477,90 

26/03/2020 
AOC:79794550 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / Connexió Professional Ajuntament / 1/3/2020 - 31/3/2020) / 
Quot 

F/2020/446 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 376,74 

28/03/2020 
AOC:79864118 REF: AJUNTAMENT DESPATXOS / CELER DOWNLIGHT QUADRAT LED 4000K BLANC / TASSA 
RECICLATGE ECORAEE 

F/2020/448 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 254,86 

29/03/2020 AOC:79888874 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS TN. 

F/2020/453 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 52,85 

30/03/2020 AOC:79893928 BOLSA-BASURA-30L-55X60CM 

F/2020/456 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

31/03/2020 AOC:79966265 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

F/2020/458 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 417,87 

31/03/2020 AOC:79968614 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 02/03. ) 

F/2020/460 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 119,79 

31/03/2020 
AOC:79966059 Analisi aigua legionel la (  CONTROLS ANALITICS DETERMINACIO LEGIONEL LA SEGONS RD 865/2003 
Instal lacio: C 

F/2020/461 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 463,48 

31/03/2020 
AOC:80022139 N.Albara:200871  Data: 12-03-20 / TN.Barreja 0/16 / N.Albara:201011  Data: 23-03-20 / ESLLAVISSADA 
PUIGLAGU 

F/2020/462 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 660,59 

31/03/2020 
AOC:80022140 Ref.:AVDA.SANT LLORENÇ / N.Albara:200872  Data: 11-03-20 / H.Robot Giratoria JCB Pala / H.Robot 
Giratoria J 

F/2020/463 A08695389 ALBET 115,00 

31/03/2020 AOC:79930201 CIRURGIA OVARIOHITERECTOMIA GATA 

F/2020/464 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. 344,85 

31/03/2020 AOC:79995264 ESTELA SARDANA KORTEN 5-10MM 

F/2020/470 77092024A TROFEUS CULI 429,55 

06/03/2020 TROFEUS RAL.LI ESPRINT SANT JULIÀ 

F/2020/471 461XXXXXW JOAQUIN RUIZ BILBAO 443,17 

10/03/2020 HONORARIS RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU RAMON RIERA ALIBÉS R.O. 404/15-C 

F/2020/472 B61557583 TEIXIDOR TOPOGRAFIA, SL 822,80 

06/03/2020 TOPOGRÀFIC ILLA DESTINADA A EQUIPAMENTS MUNICIPALS (RESIDÈNCIA) 

F/2020/491 339XXXXXK ELISABET CASANY BOU 889,35 

06/04/2020 AOC:80332344 Buffs personalitzat ( dia de la dona ) 

F/2020/374 B60333150 CORRETJA S.L. 1.533,46 

09/03/2020 
AOC:78903211 KERAKOLL SILICONE COLOR 25 TUB 310 ML / SORRA VERMELLA (SACA) / SORRA VERMELLA (SACA) / 
TAPA MARC HID. 400X 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM 4 DEL LOT 1 DE 
L'OBRA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LES SET 
FONTS 
 
Vista la certificació núm. 4 de l’obra “Restauració del conjunt arquitectònic del Parc de 
les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per l’empresa Amblàs 2006 SL, 
amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és d’un import de 21.982,28 € 
més 4.616,28 € en concepte d’IVA.  



 
 

 
 

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
26.598,56  € IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS 1 I 2 DE DRIM OBRA 
SET FONTS 
 
Vista la certificació núm. 1 del lot 2 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Drim, SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és d’un 
import de 3.910,61 € més 821,23 € en concepte d’IVA.  
 
Vista la certificació núm. 2 del lot 2 del contracte d’obra “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Drim, SL, amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és d’un 
import de 1.101,94 € més 231,41 € en concepte d’IVA 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 del lot 2 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
4.731,83 € IVA inclòs.  
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 2 del lot 2 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
1.333,35 € IVA inclòs. 
 
Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista, Drim SL. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 100/18 (M) 
 
Expedient núm.:  100/18 (M) 
Emplaçament:  carrer Miquel Pallàs, 3 A i 3 B 
Promotor:  Construccions Ferrer SA 
Objecte: modificació projecte de 2 habitatges unifamiliars aparellats  



 
 

 
 

 
Aquesta llicència queda sobre la taula, a petició de la regidoria d’urbanisme perquè 
així ho ha fet constar a la Comissió d’estudi i seguiment.  
 
 
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 128-19 
 
Expedient núm.:  128/19 
Objecte: reforma interior de banys, canvi de sanitaris, aixetes i rajoles  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma interior de banys, canvi de sanitaris, aixetes i 
rajoles.  
 
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 reforma interior de banys, canvi de sanitaris, 
aixetes i rajoles. 
 
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 
6.800,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  6.800,00 € 
o Quota:   6.800,00 € x 2,75 % =  187,00 € 

 
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 B 6.800,00 €) =  36,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  187,00 € + (Taxa)  36,80 €  = 223,80 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 129-19 

 
Expedient núm.:  129/19 
Emplaçament:  carrer Doctor Anglada, 32 
Promotor:  Promocions Llesor 2006 SL 
Objecte: acabament d'habitatge (exp. inicial 87/08)  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Promocions Llesor 2006 SL i que consisteix en acabament d'habitatge (exp. inicial 
87/08).  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Promocions 
Llesor 2006 SL per a l’execució de les obres consistents en acabament d'habitatge 
(exp. inicial 87/08), situades a carrer Doctor Anglada, 32, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 20 de desembre 
de 2020, amb número de registre d’entrada E2019004788 per la qual es 
modifica el projecte bàsic a requeriment de l’Ajuntament. Caldrà aportar 
aquesta documentació visada com a documentació d’”estat final” juntament 
amb la sol·licitud de la primera ocupació.. 

- El projecte està visat en data 31 de juliol de 2008. L’expedient inicial 87/2008 
de llicència d’obres pel qual es va concedir permís correspon a la construcció 
de la carcassa (60%), del qual de l’habitatge del núm. 32 només se’n va 
realitzar un 10%. Per tant es considera que es tracta d’un expedient nou per la 
construcció d’un habitatge del qual només es disposa del 6% de la carcassa.  

- Pel càlcul de l’impost i la taxa, s’actualitzarà el pressupost segons ordenança 
fiscal 5 i 20 i es calcularà la part proporcional del percentatge pendent 
d’executar d’obra; 94%. 

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. Entre d’altres: 
Caldrà considerar el garatge com a local de risc especial baix, pel què fa a les 
condicions exigides pel DB SI. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte 
que es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

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



 
 

 
 

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

- 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. 

- Abans d’iniciar les obres caldrà presentar el CERTIFICAT D’ACCEPTACIÓ DE 
RESIDUS. 
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: (5,89+5,82 ml) x 1 ml x 45 
€/m2 = 526,50 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

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

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
352.154,13 € corresponent a la construcció de 3 habitatges que no es considera 
adequat ni actual, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. 
El valor considerat per la construcció de l’habitatge del núm. 32 serà de 198.986,53 € 
segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

                  Superfície construïda habitatge núm. 32 : 242,43 m2 
242,43 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,60(Cu)= 198.986,53 € 

 
 (*) Segons el resum del pressupost detallat en el Projecte Bàsic i Executiu de la 
sol·licitud de llicència, la part de fonamentació executada correspon a un 10% de la llicència 
de la carcassa (60% del total); per tant, un 6% ja executat. Resta doncs per executar el 94% 
de l’obra de construcció de l’habitatge del núm. 32, que es correspon a 187.047,34 €. 

 

o Base imposable: 187.047,34 € 
o Quota:  187.047,34 € x  2,75 % =  5.143,80 € 

 
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 187.047,34 €) = 217,05 € 
 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost) 5.143,80 € + (Taxa)  217,05 €  = 5.360,85 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA D'OBRES 2-20 
 
Expedient núm.:  2/20 
Objecte: realització d'una finestra a la teulada   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en realització d'una finestra a la teulada.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en realització d'una finestra a la teulada. 
 
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. 
 

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 800,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  800,00 € 
o Quota:  800,00 € x  3,00 % =  24,00 € 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
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  800,00 € ) =  30,80 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  24,00 € + (Taxa)  30,80 €  = 54,80 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 3-20 
 
Expedient núm.:  3/20 
Objecte: pròrroga llic. obres 103/17 per la reforma i ampliació d'un habitatge  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en pròrroga llic. obres 103/17 per la reforma i ampliació 
d'un habitatge.  
 
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 pròrroga llic. obres 103/17 per la reforma i 
ampliació d'un habitatge. 
 
Les obres s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs d’aquest termini sense 
haver acabat les obres produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 
Les establertes en l’expedient d’obres inicial núm.103/2017. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
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  72.942,51 € ) =  102,93 € 
 

TOTAL: 102,93 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 4-20 
 
Expedient núm.:  4/20 
Emplaçament:  carrer Miquel Pallàs, 3A i 3B 
Promotor:  Construccions  Ferrer SA 
Objecte: formació de vorera i guals de les cases  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
Construccions  Ferrer SA i que consisteix en formació de vorera i guals de les cases.  
 
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 formació de vorera i guals de 
les cases, situades a carrer Miquel Pallàs, 3A i 3B, d’aquest municipi. 
 
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 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. 

- Per l’execució del tram de vorera es seguirà la mateixa tipologia que a la resta 
de carrer; amb el mateix tipus de peça i col·locació de panot i peça de vorada. 

- En la formació del gual, es garantirà un pas de mínim 1,00m d’amplada de 
vorera lliure de l’afectació del gual, per permetre el pas. A continuació s’adjunta 
croquis de les opcions: 
 
Opció 1 Opció 2 

  
 

- 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 
2.008,26 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.008,26 € 
o Quota:  2.008,26 € x  3,00 % =  60,25 € 



 
 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.008,26 €) =  32,01 € 
 

TOTAL: (Impost)  60,25 € + (Taxa)  32,01 €  = 92,26 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 6-20 
 
Expedient núm.:  6/20 
Objecte: reparar arrebossats a parets exteriors  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparar arrebossats a parets exteriors.  
 
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 reparar arrebossats a parets exteriors. 
 
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 l’annex III Carta de colors de la Normativa del POUM. 

- 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 
1.500,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.500,00 € 
o Quota:  1.500,00 € x  3,00 % =  45,00 € 

 
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 1.500,00 €) =  31,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  45,00 € + (Taxa)  31,50 €   = 76,50 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 7-20 
 
Expedient núm.:  7/20 
Objecte: treure arrebossat actual i deixar pedra vista rejuntada  
 
Aquesta llicència queda sobre la taula, a petició de la regidoria d’urbanisme perquè 
així ho ha fet constar a la Comissió d’estudi i seguiment. 
 
 
13.0.- LLICENCIA OBRES 8-20 
 
Expedient núm.:  8/20 
Promotor:  Reformes i Noves Construccions Erra SL 
Objecte: enderroc de la paret de la façana principal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Reformes 
i Noves Construccions Erra SL i que consisteix en enderroc de la paret de la façana 
principal.  
 
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 Reformes i 
Noves Construccions Erra SL per a l’execució de les obres consistents en enderroc de 
la paret de la façana principal. 
 
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 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 225,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable: 225,00 € 
o Quota:  225,00 €  x  3,00 % = 6,75 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 225,00 € ) =  30,22 € 
 

TOTAL: (Impost)  6,75 € + (Taxa)  30,22 €  = 36,97 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- LLICENCIA OBRES 10-20 

 
Expedient núm.:  10/20 
Objecte: treure banyera i col•locar plat de dutxa. Canviar gres del bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en treure banyera i col•locar plat de dutxa. Canviar gres 
del bany.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en treure banyera i col•locar plat de dutxa. 
Canviar gres del bany. 
 
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 
1.300,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.300,00 € 
o Quota:  1.300,00 € x  3,00 % =  39,00 € 

 
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 1.300,00 €) =  31,30 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  39,00 € + (Taxa)  31,30 €   = 70,30 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- LLICENCIA OBRES 11-20 
 
Expedient núm.:  11/20 
Objecte: 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 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 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 
1.000,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable:   1.000,00 € 
o Quota: 1.000,00 € x 3,00 % = 30,00 € 

 
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 1.000,00 €) =  31,00 € 

 

TOTAL: (Impost)  30,00 € + (Taxa)  31,00 €   = 61,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
16.0.- LLICENCIA OBRES 12-20 

 
Expedient núm.: 12/20 
Objecte: instal•lació de 5,2 Kw en panells fotovoltaics sobre la coberta  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada i que consisteix en instal•lació de 5,2 Kw en panells fotovoltaics sobre 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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en instal•lació de 5,2 Kw en panells 
fotovoltaics sobre 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 31 de març de 
2020, amb ID Registre E2020001054 per la qual s’aplica de documentació 
annexada a la sol·licitud de llicència d’obres. 

- 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 
8.444,00 € 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 5,2 kW, es correspon una bonificació del 75%. 



 
 

 
 

 

o Base imposable :  8.444,00 € 
o Quota: 8.444,00 € x  3,00 % =  253,32 € 
      Quota, aplicant el 75% de bonificació: 63,33 € 

 
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  8.444,00 € ) =  38,44 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  63,33 € + (Taxa)  38,44 €  = 101,77 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
17.0.- LLICENCIA OBRES 13-20 

 
Expedient núm.:  13/20 
Objecte: arrencar pedra d'entrada i fer paviment estampat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en arrencar pedra d'entrada i fer paviment estampat.  
 
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 arrencar pedra d'entrada i fer paviment 
estampat. 
 
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 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 
1.089,50 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  1.089,50 € 
o Quota:  1.089,50 € x  3,00 % =  32,68 € 

 
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 1.089,50 € ) =  31,09 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  32,68 € + (Taxa)  31,09 €   = 63,77 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
18.0.- LLICENCIA OBRES 14-20 

 
Expedient núm.:  14/20 
Objecte: inspecció de xemeneia i reparar canal  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en inspecció de xemeneia i reparar canal.  
 
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 inspecció de xemeneia i reparar canal. 
 
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. 

- 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 500,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  500,00 € 
o Quota:   500,00 €  x  3,00 % =  15,00 € 

 
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  500,00 €) =  30,50 € 
 
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 6,00 m2 x 1 dia =  
6,29 € 
L’ocupació de la via pública s’ha d’efectuar seguint les indicacions de la fitxa que 
s’adjunta. 
 
 

TOTAL: (Impost)  15,00 € + (Taxa)  30,50 € + (Taxa ocupació) 6,29 € = 51,79 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
19.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GURB I 
L’AJUNTAMENT DE   SANT JULIÀ DE VILATORTA   PER AL TREBALL 
VOLUNTARI DE PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS EN LA CONFFECCIO 
DE MATERIAL DE PROTECCIÓ PER AL PERSONAL SANITARI EN MOTIU DE LA 
CRISIS DEL COVID_19. 
 
Atesa la situació de crisis sanitària provocada pel COVID-19 i la manca de recursos 
materials sanitaris i de personal per fer-hi front a la comarca d’Osona. 
 
Vist que l’Ajuntament de Gurb, que ostenta la titularitat del pavelló municipal de Gurb 
així com la competència en matèria de protecció civil dins del terme municipal de Gurb, 
d’acord amb l’article 25.2 de la LBRL, promou desenvolupar al pavelló municipal la 
tasca de confecció de material de protecció per al personal sanitari. 
 
Atès que per desenvolupar la tasca és d’interès garantir la vinculació funcional del 
voluntariat en la tasca de confecció de material de protecció. 
 
Vist el que disposa el Reial Decret Llei 11-2020 pel qual s’adopten les mesures 
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en 
especial la Disposició Addicional divuitena que determina la possibilitat dels empleats i 
empleades públiques de col·laboració voluntària de reforç a aquelles administracions 
que requereixin un esforç en matèria de personal com a conseqüència de la situació 
provocada pel COVID mentre duri l’Estat d’alarma. 
 



 
 

 
 

Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta manifesta la seva voluntat de posar a 
disposició del seu personal la possibilitat de treballar, de forma voluntària, en la tasca 
de material de protecció per al personal sanitari que promou l’Ajuntament de Gurb i 
que contractarà l’assegurança obligatòria segons el que estableix el conveni laboral de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vista la proposta de conveni de l’Ajuntament de Gurb. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta pel treball voluntari de personal de les administracions en la 
confecció de material de protecció per al personal sanitari en motiu de la crisis del 
COVID-19. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta i l’Ajuntament de Gurb. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a l’Ajuntament de Gurb, als efectes oportuns. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
20.0.- ACCEPTACIO CONCESSIO FONS PRESTACIO DINAMITZACIO DE 
L'ACTIVITAT FISICA I L'ESPORT LOCAL 
 
Vista la notificació de la Diputació de Barcelona rebuda en data 10 de març de 2020, 
en relació al dictamen d’aprovació de les concessions del fons de prestació 
“Dinamització de l’activitat física i l’esport local” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, pel qual s’atorga el finançament de 4.200€ a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tenint en compte que, d’acord amb les bases reguladores del recurs, els ens 
destinataris de la prestació rebuda disposen d’un mes des de la notificació per 
presentar l’acceptació expressa de la concessió i que, en cas de no presentar-la en el 
termini establert, s’entendrà que l’ens ha renunciat tàcitament al fons.   
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Acceptar de manera total la concessió del fons de prestació “Dinamització de 

l’activitat física i l’esport local” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
atorgada a l’Ajuntament per un import de 4.200€.  
 
Segon. Notificar l’acceptació expressa de la concessió a la Diputació de Barcelona 
mitjançant el Portal de Tràmits (PMT).  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

 
21.0.- ACCEPTACIO FONS PRESTACIO MATERIAL INVENTARIABLE I NOVES 
TECNOLOGIES D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
Vist la notificació de la Diputació de Barcelona rebuda en data 10 de març de 2020, en 
relació al dictamen d’aprovació de les concessions del fons de prestació “Material 
inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020, pel qual s’atorga el finançament de 2.837,57€ a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tenint en compte que, d’acord amb les bases reguladores del recurs, els ens 
destinataris de la prestació rebuda disposen fins l’1 de juny de 2020 com a termini per 
presentar l’acceptació expressa de la concessió.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Acceptar de manera total la concessió del fons de prestació “Material 
inventariable i noves tecnologies d’equipaments esportius”  del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 atorgada a l’Ajuntament per un import de 2.837,57€. 
 
Segon. Notificar l’acceptació expressa de la concessió a la Diputació de Barcelona 
mitjançant el Portal de Tràmits (PMT).  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
22.0.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT BAR PL. MARQUÈS DE LA QUADRA, 11 
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Ana Maria Orfila Torrent, en representació 
de Txanavi SCP, amb NIF J-67.420.687, per la qual es demana el canvi de titularitat 
de l’activitat de bar, situada a la plaça Marquès de la Quadra, núm. 11 de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació a la 
transferibilitat de les activitats que hi estan sotmeses. 
 
Vista la 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. 
 
Vist el que disposa l’article 126 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 



 
 

 
 

Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar l’Ajuntament per assabentat de la transmissió de la titularitat de 
l’activitat de bar,  situada a la plaça Marquès de la Quadra, núm. 11 de Sant Julià de 
Vilatorta,  i que a partir de la data de comunicació dels interessats a l’Ajuntament 
constarà a nom de Txanavi SCP.  
  
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, els nous titulars es subroguen en els 
drets i en els deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i 
obligacions de l’antic titular. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 9 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €, corresponent a la comprovació 
de les comunicacions relatives a les activitats del decret 112/2010, de 21 d’agost. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
23.0.- CANVI TITULARITAT ACTIVITAT ALLOTJAMENT RURAL EL PUIG 
 
Vista la sol·licitud presentada pel representant de Garangatum Capital SL, amb NIF B-
67.524.512, per la qual es demana el canvi de nom de la titularitat de l’activitat 
d’allotjament rural independent, situada a la masia El Puig de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en relació a la 
transferibilitat de les activitats que hi estan sotmeses. 
 
Vist el que disposa l’article 14.1 de la 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. 
 
Vist el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de l’activitat d’allotjament rural 
independent (exp. 1/03),  situada a la masia El Puig de Sant Julià de Vilatorta,  i que a 



 
 

 
 

partir de la data de comunicació dels interessats a l’Ajuntament constarà a nom de 
Garangatum Capital SL. 
   
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en 
els deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de 
l’antic titular. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 9 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €, corresponent a la comprovació 
de les comunicacions relatives a les activitats del decret 112/2010, de 21 d’agost. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats. 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
24.0.- COMUNICACIÓ PRÈVIA CONSULTORI VETERINARI 
 
Vista la sol·licitud presentada per la interessada de comunicació prèvia ambiental 
municipal (Annex III) d’una activitat destinada a consultori veterinari, situada al carrer 
Compositor Ramon Victori, núm 10, planta baixa. porta 4 de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació de la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vista la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats (modificada per la Llei 9/2011, Llei 5/2012, Llei 2/2014, Llei 3/2015 i Llei 
16/2015). 
 
Vista la 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 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fer constar davant la interessada que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
es dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, 
que la interessada exerceix l’activitat de consultori veterinari al carrer Compositor 
Ramon Victori, núm. 10, planta baixa, porta 4 d’aquest municipi, en virtut de la 
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació local. 
 
Segon.- La interessada exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 



 
 

 
 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 270 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
25.0.- ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIA PER ALS ENS LOCALS 
LOCALRETMEET 
 
Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de 
Catalunya, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, l’impuls i/o 
participació en el desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats.  
 
Atès el que disposa el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, 
de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en la seva disposició addicional 
tercera. 
 
Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local (LBRL) introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front al COVID-19.  
 
Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de 
videoconferència per als ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les 
sessions dels òrgans col·legiats a distància, donant compliment al que estableix la 
disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març. 
 
Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de quatre 
mesos. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està interessat en utilitzar aquest 
servei per poder celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a distància i 
retransmetre en directe les seves sessions plenàries. 
 
Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1 i les 
recomanacions establertes en l’annex 2, d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern Local adoptar els següents:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de 
videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en 
funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a 
distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març.  
 



 
 

 
 

Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET, que 
consten en l’annex 1 d’aquest acord. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització del 
servei establertes en l’annex 2 d’aquest acord. 
 
Quart.- Designar el/la responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió del 
seu espai de videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3. 
 
Cinquè.- Autoritzar al Consorci Localret per a l’emissió de les sessions dels òrgans de 

govern celebrades per videoconferència en el seu canal YouTube i, a aquests efectes, 
habilitar a aquest Consorci com a encarregat del tractament de dades, en els termes 
que es fixaran en el corresponent acord. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords al Consorci Localret. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
26.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
En aquesta sessió i tenint en compte la vigència de l’estat d’alarma per Decret 463/20, 
de 14 de març, es fa un repàs dels següents temes: 

 
Material EPI 
Subvencions 
Escola música. 
Ajudes a estudiants 
Hospital Vic, pavelló Can Planas 
 
Finalment i havent quedat suspesa la celebració de les Caramelles del Roser, el 
regidor de Cultura, Lluís Vilalta, explica les propostes per mantenir la tradició en les 
actuals circumstàncies. Actuacions que seran transmeses pel canal YouTube. 
L’organització i preparació està gestionada pel regidor Lluís Vilalta i un representant de 
l’entitat Caramelles del Roser. 
 
L’alcalde insisteix en la importància que té en aquests moments canalitzar bé les 
notícies dirigides al veïnat i demana seguir el protocol de comunicació establert per 
l’Ajuntament. 
 
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. 


