
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000013  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 12 de juliol de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
 Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 92-20 
4.- LLICÈNCIA OBRES 93-20 
5.- LLICENCIA OBRES 98-20 
6.- LLICENCIA OBRES 99-20 
7.- LLICENCIA OBRES 3-21 
8.- LLICENCIA OBRES 107-21 
9.- LLICÈNCIA OBRES 87-21 
10.- LLICÈNCIA OBRES 178-20 
11.- LLICENCIA OBRES 92-21 
12.- RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER TELEFONICA CONTRA LA 
LIQUIDACIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
14.- RENOVACIO DEL CONVENI AMB L'ASSOCIACIO TAPIS PER A LA RECOLLIDA 
DE ROBA 
15.- ALTRES INFORMACIONS 
15.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
15.2.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS PUBLICADES 
15.3.- PERSONAL ADSCRIT A REGIDORIES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 28 de juny de 2021, proposant l’aprovació de la mateixa. 
 



 
 

 
 

Resultat: aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de de despeses 12/2021 respon a la contractació per als 
conceptes, imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, 
tenint en compte el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, sense alterar l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació i justificant la necessitat. 
 
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació de 
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/2021/1303 A63485890 GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA 3.388,00 

28/06/2021 DRETS DE CONNEXIÓ GAS OBRA LA RAMBLETA 17/06/2021 

 F/2021/1219 7709XXXXX 
 

104,75 

29/06/2021 AOC:103748501 Saló Catalunya, TREBALLS NETEJA JUNY 29/06/2021 

 F/2021/1220 77094XXXXX 
 

180,99 

29/06/2021 AOC:103749049 Ca l¿A nglada, TREBALLS NETEJA JUNY 29/06/2021 

 F/2021/1221 7709XXXXX 
 

1.150,08 

29/06/2021 AOC:103749149 Edifici Ajuntament, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1222 7709xxxxx 
 

1.968,42 

29/06/2021 AOC:103749251 Pavello esportiu, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1223 7709xxxxx 
 

60,42 

29/06/2021 AOC:103749738 Marquesines Autobus, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1224 7709XXXXX 
 

1.574,67 

29/06/2021 AOC:103756222 Llar d¿Infants, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1225 7709XXXXX 
 

3.842,74 

29/06/2021 AOC:103756568 Escola pública, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1226 7709XXXXX 
 

862,50 

29/06/2021 AOC:103756977 Consultori mèdic, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1227 7709XXXXX 
 

431,12 

29/06/2021 AOC:103758139 Centre de dia, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1228 7709XXXXX 
 

83,74 

29/06/2021 AOC:103759798 Aula de Cultura, treballs neteja juny 29/06/2021 

 F/2021/1229 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 98,83 

29/06/2021 AOC:103787939 Abonaments piscina 29/06/2021 

 F/2021/1232 A08001182 SECE SA. 

 

2.296,35 

30/06/2021 
AOC:103827661 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, 

30/06/2021 

 F/2021/1233 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 122,27 

30/06/2021 AOC:103822004 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 30/06/2021 

 



 
 

 
 

F/2021/1234 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 126,73 

30/06/2021 
AOC:103820606 salsitxes de porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / croquetes 
gustos variats / perni 

30/06/2021 

 F/2021/1235 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. 257,49 

30/06/2021 
AOC:103841262 REF.: VIGILANT MUNICIPAL / AGENT SERGIO / PANTALÓ TEIXIT IBQ CREMAL 
E 48 / SABATA MAGNUM FOX 3.0 45 

30/06/2021 

 F/2021/1236 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 107,84 

30/06/2021 
AOC:103847865 HEDERA JACOBINE (GREEN) M13 / PHOTINIA X FRASERI RED ROBIN 5L 60/80 
/ LOBELIA MACETA DECO M13 / TAGETES PA 

30/06/2021 

 F/2021/1237 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL 302,50 

30/06/2021 
AOC:103901266 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10519652-1 Títol: Ajunt. de Sant 
Julià de Vilatorta - Espo 

30/06/2021 

 F/2021/1238 B67158659 CATWAS 365 S.L. 

 

1.205,40 

30/06/2021 AOC:103898812 Servei de Revisió Tècnica 30/06/2021 

 F/2021/1241 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 45,79 

30/06/2021 
AOC:103899459 8101933 SCOTCH-MAGIC 33 MT X 19 MM INVISIBLE / NOTES ADHESIVES 
75X75 MM / FUNDA DE PLASTIFICAR DIN-A4 -80m 

25/06/2021 

 F/2021/1242 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 921,62 

01/07/2021 
AOC:103951486 ASPERSOR TURBINA K 1 (1/2") / ASPERSOR TURBINA K 2  (3/4") / PISCINES / 
TRITURAT DE MARMOL BLANC (GRANEL P 

30/06/2021 

 F/2021/1244 A28791069 KONE ELEVADORES SA 77,86 

01/07/2021 
AOC:103938056 KONE NEMO DOOR CONTRACT / Mantenimiento / PUERTA / PL. MARQUES DE 
LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 

30/06/2021 

 F/2021/1245 A28791069 KONE ELEVADORES SA 459,12 

01/07/2021 
AOC:103938151 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. 
MARQUES DE LA QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 

01/07/2021 

 F/2021/1246 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 417,87 

01/07/2021 
AOC:103965602 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 07/06. 
) 

30/06/2021 

 F/2021/1247 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 10,50 

01/07/2021 
AOC:103970662 REF.:TPV28 / N.Albara:3608012  Data: 01-06-21 / Obs:PATULEIA / SEQUILLOS 
SENSE GLUTEN / 6 MAGDALENES DE XO 

30/06/2021 

 F/2021/1248 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 132,78 

01/07/2021 
AOC:103970655 REF.:TPV28 / N.Albara:3608118  Data: 21-06-21 / COCA PA CROSSANDRA / 
EUKARYA MINI LLET 25g / EUKARYA MINI 

30/06/2021 

 F/2021/1249 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 18,39 

01/07/2021 
AOC:103970658 REF.:TPV28 / N.Albara:3608086  Data: 16-06-21 / COCA PA CROSSANDRA / 
PAGO 1 LITRE PINYA / PAGO 1 LITRE PRE 

30/06/2021 

 F/2021/1250 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 59,19 

01/07/2021 AOC:103960992 PA PATULEIA / PA PATULEIA 30/06/2021 

 F/2021/1251 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 60,10 

01/07/2021 AOC:103967875 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B / SAL GRANADA 25 KG. 30/06/2021 

 F/2021/1252 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 24,24 

01/07/2021 AOC:103967960 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 30/06/2021 

 F/2021/1253 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 161,08 

01/07/2021 AOC:104001157 OLI 10w40 I REPARAR PUNXADA 01/07/2021 

 F/2021/1254 A17033473 SALVADOR SERRA SA 1.782,48 

01/07/2021 
AOC:104012542 M2. SUBMINISTRE I TRANSPORT A MA  / GATZEM MUNICIPAL DE 
LLAMBORDA / BREINCO 10X10X8 COLOR MARFIL 

01/07/2021 

 F/2021/1255 B60401353 TECNICS EN SEGURETAT I FOC SL 152,39 

01/07/2021 
AOC:104016343 Extintor de pols AB-6-M / Extintor de pols AB-6-M / Cartell Senyalització extintor 210 
*210 / Cartell de s 

30/06/2021 

 F/2021/1256 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 62,69 

01/07/2021 
AOC:104010745 (FFR) PATATA 10MM 5X2.5  / JUDIA PERONA NAC. 2X2.5  / PATATAS DADOS 
2X2.5  / DESPESES DE PORTS (V)(759013) 

30/06/2021 

 F/2021/1257 A59202846 TRIPOSONA S.A. 

 

735,68 

01/07/2021 AOC:104024559 SAC.SAL PISICNA I SPA 25 KG 30/06/2021 

 F/2021/1259 B60301496 SICAL 

 

327,98 

02/07/2021 
AOC:104029093 LATERAL D600/950 C600 PLP 3 X 2 /AC 3.3 X 0.6 NEUT / LATERAL D600 C600 
LL2BCA 70/100  NEUTRO / PORTES 2 - 

30/06/2021 

 F/2021/1261 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 546,88 



 
 

 
 

02/07/2021 
AOC:104095296 TIERRA VEGETAL GRANEL / RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS 
CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / 

02/07/2021 

 F/2021/1262 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL 93,65 

02/07/2021 
AOC:104107901 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM JUNY 2021 / M2M-4G-
CONTRACTE (Desde l'01 de gener fins a 31 de de 

02/07/2021 

 F/2021/1263 7747XXXXX 
 

511,57 

02/07/2021 
AOC:104110301 SÀLVIES VARIETATS C.3L REF. PISCINA / BEGONIA M11 / CLAVELL DE MORO 
M11 / SÀLVIES VARIETATS C.3L / LAVANDA 

30/06/2021 

 F/2021/1265 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 244,89 

02/07/2021 
AOC:104130719 BROCA JOC SDS PLUS 7P  IZAR / PANY OJMAR CALAIXOS FRONTAL / COLA 
ADHESIVA BARRA RAPID ECO / MASCARA FFP2 C 

30/06/2021 

 F/2021/1266 3395XXXXX 
 

707,85 

02/07/2021 
AOC:104140185 Dinàmica de cohesió i convivència Camp Torti 4 hores .  Matx improvització 1 juliol 
75 joves de 16:00 a 20 

02/07/2021 

 F/2021/1267 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 147,32 

02/07/2021 AOC:104137324 01/06 8189LLJ S/PLOM 95 30/06/2021 

 F/2021/1268 3394XXXXX 
 

847,00 

04/07/2021 
AOC:104211788 Per l'actuació de LA DIMINUTA SWING ORQUESTRA amb l'espectacle Jazz rural 
el dia 2 de juliol del 2021 a Sa 

03/07/2021 

 F/2021/1269 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 723,79 

05/07/2021 
AOC:104224516 TOR-AVELL-MAD-(A2K)-4X30/25-EG  / GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T8  / 
TOR-AVELL-MAD-(A2K)-4X70/65-GG  / MICRO 

30/06/2021 

 F/2021/1270 B61458832 FORESTAL VIC S.L. 183,50 

05/07/2021 AOC:104235448 R.T.I. / LAMINAT FLANDES AUTOCLAU / LLISTO FLANDES C/R AUTOCLAU 30/06/2021 

 F/2021/1271 4060XXXXX 
 

73,92 

05/07/2021 AOC:104241292 MENUS CENTRE DE DIA 30/06/2021 

 F/2021/1272 4060XXXXX 
 

1.102,64 

05/07/2021 AOC:104241719 MENUS CENTRE DE DIA 30/06/2021 

 F/2021/1273 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 237,99 

05/07/2021 AOC:104241817 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B / GUANTES LATEX BL C/P T.M. C-100 (7,5-8) 01/07/2021 

 F/2021/1274 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 51,43 

05/07/2021 AOC:104267435 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 30/06/2021 

 F/2021/1278 B05437488 ECOENERGIA 1202 SL 254,10 

06/07/2021 
AOC:104142285 Posada en servei i reparació avaria del sistema de climatització al Casal d'avis i 
Centre de dia de Sant J 

02/07/2021 

 F/2021/1279 B65258261 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA S.L. 203,28 

06/07/2021 AOC:104308201 Oficial 2x2 - Anunci pla especial urbanístic - Ajuntament Sant Julià de Vilatorta 30/06/2021 

 F/2021/1281 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 309,76 

06/07/2021 AOC:104322664 Hores ( Assistència informàtica del mes de juny ) 30/06/2021 

 F/2021/1282 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 112,24 

06/07/2021 
AOC:104328479 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 
KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT N 

30/06/2021 

 F/2021/1283 B58827908 LLAVORS I CEREALS FONT S.L. 54,80 

06/07/2021 AOC:104015830 MAIOL AIXADA 110x70 30/06/2021 

 F/2021/1284 G17734948 ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE 2.600,00 

06/07/2021 
AOC:104322743 IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA " LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL" EL DIA 3 DE JULIOL DE 2021. CONC 

06/07/2021 

 F/2021/1285 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 93,41 

07/07/2021 AOC:104403331 ZAPATO LIBRA S3 VIBRAM 42 02/07/2021 

 F/2021/1286 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 60,04 

07/07/2021 
AOC:104402944 carn picada de porc / ous mitja dotzena / pit de pollastre / formatge manxego ventero 
/ bistec extra 

07/07/2021 

 F/2021/1287 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 3,63 

07/07/2021 AOC:104348921 Fra.Venda Juny, rentar mono KERAMIK 30/06/2021 

 F/2021/1288 G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 336,21 

07/07/2021 
AOC:104416747 Prima AUTOMOVILES 0020-006646841 Matrícula E8421BCJ Cobertura desde 07-
07-2021 hasta 07-07-2022. / Consorc 

07/07/2021 

 F/2021/1289 G08171407 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 383,21 



 
 

 
 

07/07/2021 
AOC:104416742 Prima R.CIVIL GENERAL 0040-005080443 Cobertura desde 07-07-2021 hasta 07-
07-2022. / Fondo Mut. R.CIVIL GEN 

07/07/2021 

 F/2021/1291 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 986,45 

08/07/2021 
AOC:104445467 Canviar porticó de fusta de flandes com l'existent amb punt rodó a la part de dalt i 
lames fixes i la rest 

07/07/2021 

 F/2021/1292 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

193,91 

08/07/2021 
AOC:104447099 KERAKOLL FUG.ECO SCUBA (5K) / RAJOLA 15X30 MAN FIN FLAM/PALLA 
QUINT PÇ(21M2 / RECANVI 3 FREGALLS FORTS 25 

30/06/2021 

 F/2021/1293 7709XXXXX 
 

1.368,51 

08/07/2021 AOC:104488480 Escola Publica, hores extres 08/07/2021 

 F/2021/1294 7709XXXXX 
 

290,40 

08/07/2021 AOC:104488943 Centre de dia, hores extres 08/07/2021 

 F/2021/1295 7709XXXXX 
 

152,46 

08/07/2021 AOC:104489269 Vestuaris Futbol, hores extres 08/07/2021 

 F/2021/1296 7711XXXXX 
 

4.961,00 

08/07/2021 
AOC:104358259 PROJECTE DE REFORMA DEL CARRER DE LA RAMBLETA I ITINERARI DE 
VIANANTS DE LA CARRETERA BV-5201 A LA FONT D' 

30/06/2021 

 F/2021/1297 77113XXXXX 
 

3.388,00 

08/07/2021 
AOC:104359111 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL A SANT 
JULIÀ DE VILATORTA / Coordinador de Segureta 

30/06/2021 

 F/2021/1298 7711XXXXX 
 

1.694,00 

08/07/2021 
AOC:104359331 PROJECTE PER A ITINERARI CICLISTA I ADEQUACIÓ DE L'AVINGUDA JAUME 
BALMES A ZONA "30", A SANT JULIÀ DE VILA 

30/06/2021 

 F/2021/1299 A17054370 PINTURES M.VICH SA 244,59 

08/07/2021 
AOC:104488901 ACV21002171 IRUXIL W INCOLORO 490 SAT 4 L / ACV21002608 VIREX LISO 
PLUS 140 15 L / ACV21002609 RODILLO BIC 

30/06/2021 

 F/2021/1300 B61334611 SERRALLERIA I ALUMINI VILARO S.L. 499,13 

08/07/2021 
AOC:104479340 MONUMENT SARDANA ( Identificador del objeto facturado: MONUMENT 
SARDANA;  ) 

08/07/2021 

 F/2021/1301 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 24,20 

08/07/2021 AOC:104494339 AD BLUE PER CAMIÓ 08/07/2021 

 F/2021/1302 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 42,10 

08/07/2021 
AOC:104525206 1,071 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 
298114 ; Actual BN= 299185 Ubicación: PÇA. 

08/07/2021 

 F/2021/1304 3395XXXXX 
 

11,40 

30/06/2021 SUERO I GASA ESTERIL PER FARMACIOLES CASAL D'ESTIU 25/06/2021 

 F/2021/1305 B66923657 MAXI CASA 

 

10,59 

30/06/2021 MATERIAL PEL CAMP TORTÍ 30/06/2021 

 F/2021/1306 4699XXXXX 
 

50,82 

01/07/2021 SABATES PEL VIGILANT 30/06/2021 

 F/2021/1307 A58281262 M. BOADA SA 

 

147,02 

09/07/2021 
AOC:104567498 PAVELLÓ MUNICIPAL / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA TÈCNIC 
ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT ( PAVELLÓ MUNICIP 

30/06/2021 

 F/2021/1308 A58281262 M. BOADA SA 

 

2.117,50 

09/07/2021 
AOC:104567580 QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES, R.ANUAL I DISPO. 
ASSITÈNCIA IMMEDIATA DE JULIOL A DESEM ( C.E.I 

01/07/2021 

 F/2021/1309 7731XXXXX 
 

120,00 

02/07/2021 VALS REGALS PEL FESTIVAL DE PATINATGE 02/07/2021 

 F/2021/1311 B08336455 ELÈCTRICA GAFONAL S.L. 80,54 

09/07/2021 AOC:104576976 REF: KERAMIC / CLAVILLA AEREA FEMELLA 16A 3P+T 30/06/2021 

 F/2021/1312 B60955564 SCG AQUITANIA SL 1.267,48 

09/07/2021 
AOC:104580622 Publicitat al diari Osona.com / Campanya: Anual / Factura 1 de 2. / Segons ordre de 
Publicitat N059, de 12 

30/06/2021 

 F/2021/1313 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 564,09 

09/07/2021 
AOC:104582928 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 
1/7/2021 - 31/7/2021) / Quot 

01/07/2021 

 F/2021/1314 B66923657 MAXI CASA 

 

16,81 

02/07/2021 MATERIAL PEL CASAL D'ESTIU 29/06/2021 

 F/2021/1315 B66923657 MAXI CASA 

 

53,30 



 
 

 
 

02/07/2021 MATERIAL PER CASAL D'ESTIU 25/06/2021 

 F/2021/1316 B66923657 MAXI CASA 

 

13,85 

02/07/2021 MATERIAL PEL CAMP TORTÍ 25/06/2021 

 F/2021/1317 3394XXXXX 
 

1.984,40 

09/07/2021 COMUNICACIÓ GRÀFICA KERAMIK 2021 01/06/2021 

 F/2021/1318 B66923657 MAXI CASA 

 

123,75 

09/07/2021 MATERIAL FESTA HOLI CAMP TORTÍ 06/07/2021 

 F/2021/1319 7709XXXXX 
 

56,85 

09/07/2021 RESTA VISITA A MAS CASABLANCA 01/07/2021 

  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 92-20 
 
Expedient núm.:  92/20 
Objecte: repassar balcons i pintar la façana  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
repassar balcons i pintar la façana.  
 
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, per a l’execució 
de les obres consistents en repassar balcons i pintar la façana. 
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 en l’Annex III Carta de colors de la normativa del POUM. 

- 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. El valor considerat serà de 2.184,52 € 

segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 
Superfície de façana,5,00 x 9,50 = 47,50 m2  

47,50 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 0,30(Cu) = 2.184,52 € 

o Base imposable:  2.184,52 € 



 
 

 
 

o Quota:  2.184,52 € x  3,00 % =  65,53 € 
 
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 .184,52 € ) =  32,18 € 
 
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 3,00 m2 x 2 dia =  6,30 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  65,53 € + (Taxa)  32,18 € + (Taxa ocupació) 6,30 €  = 104,01 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
   
 
 
4.0.- LLICÈNCIA OBRES 93-20 
 
Expedient núm.:  93/20 
 
Objecte: treure cel ras de canya i fer un sostre de pladur de 85 m2.  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
treure cel ras de canya i fer un sostre de pladur de 85 m2.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en treure cel ras de canya i fer un sostre de pladur de 85 m2. 
 
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 4 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. 
 

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 6.450,00 € 

i es considera adequat. 
 



 
 

 
 

o Base imposable:  6.450,00 € 
o Quota:  6.450,00 € x  3,00 % =  193,50 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  6.450,00 €) =  36,45 € 
 

TOTAL: (Impost)  193,50 € + (Taxa)  36,45 €+ = 229,95 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 98-20 
 
     
Expedient núm.:  98/20 
Objecte: arreglar una gotera de la teulada, la canal i arreglar i substituir si és necessari 
rajoles del balcó  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
arreglar una gotera de la teulada, la canal i arreglar i substituir si és necessari rajoles 
del balcó.  
 
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 per a l’execució 
de les obres consistents en arreglar una gotera de la teulada, la canal i arreglar i 
substituir si és necessari rajoles del balcó. 
 
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 350,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  350,00 € 
o Quota:   350,00 € x  3,00 % = 10,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 350,00 € ) =  30,35 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  10,50 € + (Taxa)  30,35 €  =  40,85 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 99-20 
 
Expedient núm.:  99/20 
Objecte: pintar la façana  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
pintar la façana.  
 
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 per a l’execució 
de les obres consistents en pintar la façana. 
 
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 relació al color de façana, cal donar compliment al punt 3 Tractament de les 
edificacions, materials ( de la normativa del Catàleg): en la rehabilitació de les 
masies s’utilitzaran materials i colors coherents amb les característiques de 
l’edificació tradicional, el caràcter del conjunt i el paisatge de l’entorn. Els 
materials seran els tradicionals de les masies d’Osona. Abans pintar la façana, 
caldrà fer una mostra per tal que els serveis tècnics municipals confirmin que el 
color és coherent amb les característiques de l’edificació tradicional i s’integra 
en el conjunt i l’entorn. 



 
 

 
 

- En relació a la normativa del Catàleg: 
- Article 10.3 En les façanes, serà obligatori la conservació dels revestiments 

històrics exteriors, amb la realització de l’estudi cromàtic i estratigràfic 
concret per a cada cas. 

- Article 11. Façanes. 
S’han de mantenir tots els elements constructius i ornamentals: portals 
adovellats, brancalls i llindes de pedra, fusta o totxo massís, escrits, dates, 
rellotges de sol, etc. S’ha de mantenir la textura i cromatisme (tonalitats) 
originals i per tant, serà obligatori la conservació dels revestiments històrics 
exteriors, amb la realització de l’estudi cromàtic i estratigràfic concret per a 
cada cas. 
S’han de protegir tots els murs de maçoneria amb arrebossat, estucat o 
similar, excepte aquells casos en què, prèvia autorització dels Serveis 
Tècnics, es permeti el repicat de l’arrebossat de les façanes per tal de deixar 
vista l’obra de pedra, sempre i quan el paredat mantingui una uniformitat en 
tot el parament i les peces tinguin una dimensió acceptable. En aquest cas 
es rejuntarà amb morter de calç del mateix color que les pedres. La junta no 
s’enfondirà i el morter cobrirà de manera parcial les peces de pedra. 
Es permeten fer noves obertures sempre que es mantinguin proporcions, 
dimensions i composició semblants a les preexistents i atenent a les 
determinacions en particular que fixi cada fitxa del catàleg. 

- 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 no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 11.865,42 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Superfície de façana : 258,00 m2 (43,00 ml x 6,00 m alt) 
258,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb) x 0,30(Ct) x 0,30(Cu)= 11.865,42 € 

 
o Base imposable :  11.865,42 € 
o Quota:  11.865,42 € x  3,00 % =  355,95 € 
o Quota: 177,97 € 

 
(*) En aplicació de l’article 6è de la mateixa ordenança, es considera una bonificació del 50% de la quota de 
l’impost per tractar-se d’obres de rehabilitació exterior d’un edifici que el POUM ha catalogat com a  BPU. 

 

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 11.865,42 €) =  41,86 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  177,97 € + (Taxa)  41,86 €  =  219,83 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 3-21 
 
Expedient núm.:  3/21 
 
Objecte: col·locar 55 m2 de terra amb gres i una separació de pladur i fals sostre, amb 
les connexions elèctriques i de desaigua  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
col·locar 55 m2 de terra amb gres i una separació de pladur i fals sostre, amb les 
connexions elèctriques i de desaigua.  
 
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 Jordi Valls 
Sunyer per a l’execució de les obres consistents en col·locar 55 m2 de terra amb gres i 
una separació de pladur i fals sostre, amb les connexions elèctriques i de desaigua. 
 
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. 

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 



 
 

 
 

ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. El valor considerat serà de 
19.673,50 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda de la intervenció : 55,00 m2  
55,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 1,40(Cu) = 19.673,50 € 

 

o Base imposable : 19.673,50 € 
o Quota:  19.673,50 € x 3,00 % = 590,20 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 19.673,50 € ) =  49,66 € 
 

TOTAL: (Impost)  590,20 € + (Taxa) 49,66 €  =  639,86 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 107-21 
 
Expedient núm.:  107/21 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: pròrroga llic. obres 14/21, per escomesa de gas  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en pròrroga llic. obres 14/21, per escomesa de gas.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en pròrroga llic. obres 14/21, 
per escomesa de gas, situades a carrer Mercè, 23, 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 11 dies. El transcurs d’ambdós terminis 
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de 
la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del 
moment de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar 
el restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 



 
 

 
 

qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre 
en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura 
de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 
compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

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

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

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

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 774,80 € ) =  30,77 € 
 
 

TOTAL: 30,77 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
9.0.- LLICÈNCIA OBRES 87-21 



 
 

 
 

 
Expedient núm.:  87/21 
Objecte: reforma de cuina: aigua, llum, rajoles, mobles. Instal·lació caldera gasoil. 
Bany. Escomesa comptadors d'aigua  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de i que consisteix en reforma de 
cuina: aigua, llum, rajoles, mobles. Instal·lació caldera gasoil. Bany. Escomesa 
comptadors d'aigua.  
 
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, per a l’execució 
de les obres consistents en reforma de cuina: aigua, llum, rajoles, mobles. Instal·lació 
caldera gasoil. Bany. Escomesa comptadors d'aigua. 
 
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: 

LIQUIDACÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
5.177,92 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 5.177,92 € 
o Quota:  5.177,92 € x  3,00 % =  155,34 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 5.177,92 €) =  35,18 € 
 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  155,34 € + (Taxa)  35,18 €  =  190,52 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
10.0.- LLICÈNCIA OBRES 178-20 
 
     
Expedient núm.:  178/20 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: ampliació de xarxa i "religamientos técnicos" de gas canalitzat, pel qual s'ha 
d'obrir una rasa de 0,40 x 1,00 m i longitud 662,40 m. de polietilè 110 mm  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en ampliació de xarxa i "religamientos técnicos" de gas 
canalitzat, pel qual s'ha d'obrir una rasa de 0,40 x 1,00 m i longitud 662,40 m. de 
polietilè 110 mm.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en ampliació de xarxa i 
"religamientos técnicos" de gas canalitzat, pel qual s'ha d'obrir una rasa de 0,40 x 1,00 
m i longitud 662,40 m. de polietilè 110 mm. 
 
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 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- El traçat i característiques de la xarxa de gas s’haurà d’adequar a les 
determinacions següents: 
 

- PROJECTE DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DES 
DEL PARC DE LES SET FONS FINS AL CARRER DE SANT PONÇ. 

 
 



 
 

 
 

 
 

- El projecte d’infraestructures” PROJECTE DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA, GAS, LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA 
TENSIÓ I TELECOMUNICACIONS DES DEL PASSEGI MOSSÈN CINTO 
VERDAGUER FINS AL CARRER DEL PARE MANYANET”. 
 

 
 

El traçat de la canalització serà exactament el definit en el projecte 
d’infraestructures, tant en planta com en secció, segons documentació de 
projecte. Caldrà tenir especial cura a les cruïlles amb altres carrers. 
El replanteig en obra es farà conjuntament amb tècnics designats per 
l’ajuntament. 
 

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

 

 



 
 

 
 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent; en funció del tram. 

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 
compactada al 98% de l’assaig Marshall. 

- Paviment de llambordes de pedra/formigó/ceràmiques de format 
quadrat/rectangular; segons preexistent. 

- Paviment de lloses de pedra/prefabricades d’igual dimensions a les 
inicials. 

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 26.044,60 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  26.044,60 € x  3,00 % =  781,34 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 26.044,60 €)=  56,04 € 
 

TOTAL: (Impost)  781,34 € + (Taxa)  56,04 € = 837,38 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 92-21 
 
Expedient núm.:  92/21 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: estesa de 925 mts C.S: 18/30kV des de CT Os15082 al Carrer Guilleries fins 
CT66363 al carrer de la font del Cargol  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en estesa de 925 mts C.S: 18/30kV 
des de CT Os15082 al Carrer Guilleries fins CT66363 al carrer de la font del Cargol.  
 
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 E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en estesa de 925 mts 
C.S: 18/30kV des de CT Os15082 al Carrer Guilleries fins CT66363 al carrer de la font 
del Cargol, situades a carrer Guilleries, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa amb la documentació entrada el dia 1 de juliol de 2021, 
amb ID Registre  E2021002647 per la que s’aporta l’assumeix de direcció. 

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

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

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

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

- Caldrà adequar el traçat de la línia segons plànol adjunt, que es corregirà 
respecte el projecte presentat en la cruïlla entre el carrer Barcelona i Pare 
Manyanet. 



 
 

 
 

 

  
 

- D’acord amb converses amb companyia, es modificarà la rasa entre Ramon 
Llull i la Rambleta, afegint 2 PE D160. (veure plànols adjunts) 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

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

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 



 
 

 
 

3. Acabat del paviment igual a l’existent.  
- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 

compactada al 98% de l’assaig Marshall. 
- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 

seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 
- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 

condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

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

- El present informe no eximeix de sol·licitar les autoritzacions pertinents a altres 
administracions. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 144.991,73 € i es considera adequat. 

 
- Base imposable : 144.991,73 € 
o Quota:  144.991,73 € x  3,00 % =  4.349,75 € 

 
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 144.991,73 €) = 174,91 € 
 

TOTAL: (Impost)  4.349,75 € + (Taxa)  174,98 € = 4.524,73 Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
12.0.- RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER TELEFONICA CONTRA LA 
LIQUIDACIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 
Vist el recurs de reposició presentat per Telefónica de España SA amb registre 
d’entrada número E2021002375 en data 14 de juny de 2021, contra la liquidació 
econòmica corresponent a la llicència urbanística, exp. Núm. 175/20 d’import 35,59 € 
per les obres de substitució d’una riostra 2,5-1500 per una altra de 3-2000. 
 
Vist que a la societat unipersonal Telefónica de España SA se li aplica un règim 
especial de tributació pel qual compensa les quantitats a pagar en concepte de taxes i 
impostos municipals ni de les Diputacions Provincials en aplicació a la Llei 15/1987 de 
30 de juliol on s’hi estableix el vigent règim de tributació de la Compañia Telefónica 



 
 

 
 

Nacional de España, articles 3 i 4, i en virtut de la disposició addicional vuitena de la 
Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la liquidació econòmica emesa es tracta efectivament d’un tribut municipal el 
qual no correspon liquidar a Telefónica de España SA d’acord amb el règim especial 
de tributació esmentat i atès que l’import a liquidar s’haurà de comprendre en la 
compensació realitzada per Telefónica España SA conforme a la Llei 15/1987 de 30 de 
juliol. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Estimar el recurs de reposició presentat per Telefónica de España SA contra la 
liquidació econòmica corresponent a la llicència urbanística núm. 175/20 per un import 
de 35,59 € per les obres de substitució d’una riostra 2,5-1500 per una altra de 3-2000, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2021; i deixar sense 
efectes la liquidació econòmica emesa i notificada en data 11 de juny de 2021 a 
Telefónica de España SA. 
 
Segon: Notificar el present acord a Telefónica de España SA, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
14.0.- RENOVACIO DEL CONVENI AMB L'ASSOCIACIO TAPIS PER A LA 
RECOLLIDA DE ROBA 
 
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 8 de febrer de 2016 es va 
aprovar el conveni amb l’Associació Tapís perquè es fes la recollida de roba usada. No 
obstant, transcorreguts 4 anys des de la formalització del conveni i d’acord amb la Llei 
de Contractes del Sector Públic és necessària la seva renovació. 
 
En aquest sentit, amb la formalització d’aquest conveni es vol sensibilitzar a la 
població local per un cantó en aspectes de reciclatge i, per altre, facilitar a sectors de 
la població necessitats la recerca i utilització de recursos d’inserció sociolaboral. 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i l’Associació Tapís pel qual el primer autoritza a instal·lar en el municipi 
contenidors per a la recollida selectiva de roba usada, el producte del qual es destinarà 
a les finalitats que determinen els estatuts de l’entitat sense ànim de lucre, sense que 
per part de l’Ajuntament es generi cap contraprestació econòmica. 
 
Vista la proposta d’instal·lació de tres contenidors al municipi de Sant Julià de Vilatorta 
ubicats a l’aparcament de la zona del Perer, l’aparcament de l’avinguda Jaume Balmes 
i al carrer Sant Ponç; annex del conveni. 
 
Atès que per decret d’alcaldia de 17 de juny de 2019 es va delegar a la Junta de 
Govern la competència per aprovar els convenis de caràcter institucional o d’aquells 
dels quals se’n derivin obligacions o drets amb independència de la seva quantia. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta i l’Associació Tapís per a la recollida selectiva de roba usada en el municipi 
per un període de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-se per a quatre anys 
addicionals. 
 
Segon: Facultar l’alcalde per a la formalització del conveni així com per a la resta 
d’actes que es puguin menester. 
 
Tercer: Designar la regidora Cristina Suñén Vilamala per a fer el seguiment de les 
condicions establertes en el conveni.  
 
Quart: Notificar el present acord a l’Associació Tapís, als efectes oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
15.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
15.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments presentats 
des de la darrera Junta de Govern Local  i que es gestionaran des de cada regidoria 
en funció de les respectives delegacions. 
 
 
15.2.- CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS PUBLICADES 
 

Es dona compte de les convocatòries de subvencions publicades per les diferents 
Administracions Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les 
delegacions. 

 
 
15.3.- PERSONAL ADSCRIT A REGIDORIES 
 
Propera Junta de Govern Local. 
 
 
 
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, 


