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DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
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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 21 de febrer de 2022, que s’aprova per unanimitat dels 
assistents sense cap esmena. 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 5/2022 07032022 
 
   La següent relació de despeses 5/2022 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 seva necessitat.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació:    
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta   

Núm. Entrada Cognoms i nom o raó social Núm. doc.  
Data registre Text explicatiu Data doc. Euros 

F/2022/282 B67152173 CROUS EXPERT 
S.L. 

0 203114 119,79 

21/02/2022 AOC:118391555 N.Albara:3491  Data: 15-02-22 / ACCEPTACIÒ - PRESSUPOST CONFIRMAT PER PETICIÓ DE 
J.DIAZ / . / Pressupost: 

F/2022/283 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 374 33,81 

22/02/2022 AOC:118438008 ref: material entregat brigada- valvula  aigua- parquing autocaravanes 

F/2022/284 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 375 269,83 

22/02/2022 AOC:118438012 REF; MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- PAVELLO- ESBE MOTOR PARA VRG-3 4 VIAS S-80 

F/2022/290 B55160550 AMBISIST 
PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A703233 281,68 

23/02/2022 AOC:118451835 PAQUETE-6 ROLLO HYG/IDENTI HANDS ECO / PAPELERA ALPE 23L 

F/2022/291 B58826819 GRAFICSER A 148 58,04 

24/02/2022 AOC:118548448 ADHESIU IMPRESSIÓ DIGITAL MATERIAL: VINIL BLANC LAMINAT: BRILLANT MIDES: 
15x15cm ACABAT: TALLAT RECTE. REF 

F/2022/292 B66930280 VIC 
COMUNICATS 
S.L. 

PD 20220012 605,00 

24/02/2022 AOC:118557144 PATROCINI REVISTA ESTRIP NUM.38  
F/2022/294 B62039672 INSTAL.LAD 

SANT JULIÀ SLL 
Emit- 380 46,14 

25/02/2022 AOC:118593580 REF: MATERIAL ENREGAT BRIGADA- CENTRE DE DIA- BOBINA MANTA SINTETICA 1X20 G3 
ESPESOR 

F/2022/295 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 381 14,97 

25/02/2022 AOC:118593612 REF: MATERIAL ENTRGAT BRIGADA- PAVELLO- LEG TOM TAPA 2P+ T GRIS PLEXO 



 
 

 
 

F/2022/320 B55160550 AMBISIST 
PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A703546 330,18 

25/02/2022 AOC:118655748 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 / PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B / 
PAPELERA ALPE 23L 

F/2022/322 B66529017 INGEKABEL 
COMUNICACION
ES 20,S 

1 2.486,55 

25/02/2022 AOC:118466397 CONSTRUCCIÓ PALS PER A TELECOMUNICACIONS. ( Identificador del objeto facturado: PALS 
PER A TELECOMUNICACIO 

F/2022/323 B08673527 NEIDA S.L. 220 330,00 

25/02/2022 AOC:118682229 9998 - Ref.: c/ Tarragona / 716 - Servei comprovar claveguera / 702 - Import dels serveis: 

F/2022/331 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 

26/02/2022 AOC:118712620 PRESENTACION RECIBOS  
F/2022/332 7709XXXXX  21-A 1.150,08 

27/02/2022 AOC:118734707 Edifici Ajuntament   
F/2022/333 7709XXXXX  22-A 104,75 

27/02/2022 AOC:118734717 Saló Catalunya, treballs neteja febrer  
F/2022/334 7709XXXXX  23-A 180,99 

27/02/2022 AOC:118734718 Ca l¿Anglada, treballs neteja febrer  
F/2022/335 7709XXXXX  24-A 2.147,35 

27/02/2022 AOC:118734730 Pavello Esportiu, treballs neteja febrer  
F/2022/336 7709XXXXX  25-A 60,42 

27/02/2022 AOC:118734736 Marquesines Autobus, treballs neteja febrer 

F/2022/337 7709XXXXX  26-A 1.717,82 

27/02/2022 AOC:118734749 Llar d¿Infants, treballs neteja febrer  
F/2022/338 7709XXXXX  27-A 4.192,08 

27/02/2022 AOC:118734754 Escola Publica, treballs neteja febrer  
F/2022/339 7709XXXXX  28-A 862,50 

27/02/2022 AOC:118734822 Consultori mèdic, treballs neteja febrer  
F/2022/340 7709XXXXX  29-A 431,12 

27/02/2022 AOC:118735425 Centre de dia, treballs neteja febrer  
F/2022/341 7709XXXXX  30-A 83,74 

27/02/2022 AOC:118736215 Aula de Cultura, treballs neteja febrer  
F/2022/342 B60732633 VIDAL 

ALIMENTACIÓ SL 
A 824 107,20 

01/03/2022 AOC:118767123 LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / 
IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NAT 

F/2022/345 B60069135 NAM-OSONA 
PROMOCIONS SL 

Emit- 05 3.967,59 

01/03/2022 AOC:118809603 Treballs de reparació en vorera, en dos trams de Sant Julià de Vilatorta 

F/2022/346 B62039672 INSTAL.LAD 
SANT JULIÀ SLL 

Emit- 382 15,13 

01/03/2022     
F/2022/347 B62039672 INSTAL.LAD 

SANT JULIÀ SLL 
Emit- 383 44,59 

01/03/2022 AOC:118835378 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- KIT DUREZA 2 REACTIVOS 

F/2022/354 B60476330 RECOLLIDA I 
RECICLATGE S.L. 

220368 422,81 

01/03/2022 AOC:118767650 servei recollida residus verds / el.liminació residus verds / lloguer contenidor 20m3 

F/2022/355 B63633259 CASA GALLART 
ARTESANS SL 

2022-57 255,73 

01/03/2022 AOC:118780422 salsitxes porc / botifarra crua / ous mitja dotzena / formatge ventero / pit de pollastre / bistec picat / 

F/2022/356 B66212630 ATLANTIS IT 
S.L.U. 

S1 2200115 119,79 

01/03/2022 AOC:118793161 Quota anual servei Atlantis Fleet Basic , vehicle 1955 HFG 

F/2022/357 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ 
S.L. 

77 295,24 

01/03/2022 AOC:118771320 clausors, panys portes cotxe brigada  
F/2022/358 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ 

S.L. 
78 18,15 

01/03/2022 AOC:118806020 tract AD Blue màquina escombrar  



 
 

 
 

F/2022/359 A58102898 FERRETERIA 
COMELLA SA 

220001516 7,76 

02/03/2022 AOC:118888851 PUNTA ATORN HEXAG 1/4 (BL 5PZ)  6 X 25 M / TORNILLO AVELL. DIN 7991 10.9 M-10*30 

F/2022/360 B64029606 ACCES I 
CONTROL 
D'ESBARJO S.L. 

PC22 71 468,27 

02/03/2022 AOC:118917927 3 controladors d'accés 26/02 de 00h a 06h  
F/2022/361 G65187056 FUNDACIÓ TAC-

OSONA 
20 114 807,68 

02/03/2022 AOC:118920427 A20-TACJ-000 - Actuacions de recollida ( residu vegetal durant el mes de febrer. ) 

F/2022/362 B61216610 AUSATEL 
SISTEMES S.L.U. 

Emit- 2200314 341,90 

02/03/2022 AOC:118996412 Hores ( Serveis informàtics mes de febrer 
) 

 

F/2022/363 A08472276 WÜRTH ESPAÑA 
SA 

4048305582 573,98 

02/03/2022 AOC:118971288 FILTRO-PARA-SERIE175-ABEK1HGP3RD  / DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L  / ZAPATO-
RANGER-3-S3-T42  / ARN-ALA-ANCHA-DIN 

F/2022/364 B17694530 COMERCIAL 
PAPERERA I 
MATERIALS 
D'OFICINA SL 

A 2562 80,55 

02/03/2022 AOC:118895366 NOTES 75X75 APLI GROC PACK 12 / CLIPS 2 30mm NIQUELATS 100u / CINTA 19X33 
SCOTCH MAGIC PACK8 / CORRECTOR T 

F/2022/365 B61118907 PROKIPTON SL 22   1312 30,65 

02/03/2022 AOC:118992608 LLEIXIU 1 L. "DAC"                                 / ENVAS+TAPA FRONTISSA PP 750CC.(50 UN) 

F/2022/366 B17458985 FORN DE PA 
SANT JULIA 
S.L.U. 

22 16 41,20 

02/03/2022 AOC:118876747 PA PATULEIA FEBRER 2022  
F/2022/367 B55160550 AMBISIST 

PRODUCTES DE 
NETEJA SL 

A703683 129,59 

02/03/2022 AOC:118881249 PAQUETE-6 BOBI-SIST 2C B / DISPENSADOR PAPEL MECHA SMART BL. AMBST. 

F/2022/370 J64534506 PROJECTES I 
DIRECCIONS 
D'OBRA PUBLICA 
S.C.P. 

F-22-022 4.356,00 

02/03/2022 AOC:118878306 Factura corresponent a la redacció del "PROJECTE DE MILLORA DE LA INTERSECCIÓ 
CONFORMADA PER L'AVINGUDA DE 

F/2022/371 3394XXXXX  966 197,23 

03/03/2022 AOC:118978373 Neteja i desinfecció cuina escola Belllpuig  
F/2022/372 3395XXXXX  22.1056 108,90 

03/03/2022 IMPRESSIÓ LONA - AUTODETERMINACIÓ-  
F/2022/373 3393XXXXX  22/012 172,79 

22/02/2022 CANVIA VIDRE SALA CONFERÈNCIES PAVELLÓ I SUPORTS PERSIANES LLAR D'INFANTS 

F/2022/374 B55090450 AD BOSCH 
RECANVIS S.L.U. 

FAB22004965 25,53 

22/02/2022 AD BLUE 10 PER MÀQUINA ESCOMBRAR  
F/2022/375 B66923657 MAXI CASA 2022018640 21,05 

24/02/2022 MATERIAL PEL DIA DE LA DONA   
F/2022/376 46134547C JAIME ANDREU 

PAGES 
807360518 35,24 

24/02/2022 CRISPETES PER TARDES DE CINEMA  
F/2022/377 5302XXXXX  A58 10,00 

24/02/2022 PASTILLES FRE BICICLETES VIGILANTS  
F/2022/378 5124XXXXX  2 484,00 

24/02/2022 PARTICIPACIÓ ACTE MUSICAL AL CEMENTIRI  
F/2022/379 7728XXXXX  2202 1.890,02 

25/02/2022 TREBALLS D'ASSISTÈNCIA TÈCINA SEGONS DECRET ALCALDIA 17/01/22 

F/2022/380 3395XXXXX  N000318/2022 35,28 

25/02/2022 TEST NASAL D'ANTIGENS PEL CENTRE DE DIA  
F/2022/381 B62039672 INSTAL.LAD 

SANT JULIÀ SLL 
01/0000117 509,42 

01/03/2022 TREBALLS I MATERIAL PER PISCINES  



 
 

 
 

F/2022/382 B59174201 EXCLUSIVES 
SALAT SL 

01/0000917 71,12 

02/03/2022 XOCOLATINES PER LA CAMINADA DEL DIA DE LA DONA 

F/2022/383 A83052407 CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

FRO20220480995 48,00 

02/03/2022 SEGELLS MES DE FEBRER   
F/2022/384 G08844797 ASSOCIACIÓ DE 

MESTRES ROSA 
SENSAT 

9583 60,00 

02/03/2022 SUBSCRIPCIÓ REVISTA IN-FÀN-CI-A ANY 2022  
F/2022/385 B65265415 ALPHANET 

SECURITY 
SYSTEMS SL 

ST/22/0014 93,65 

04/03/2022 AOC:119090118 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM PER L'ANY 2022 FACTURA FEBRER 
2022 / M2M-4G ALPR (2 punts x 12 me 

F/2022/386 7709XXXXX  31-A 29,04 

04/03/2022 AOC:119100929 Neteja Brigada, Febrer-2.022  
F/2022/387 7709XXXXX  32-A 159,72 

04/03/2022 AOC:119101700 Neteja Escorxador Febrer-2.022  
F/2022/388 7709XXXXX  33-A 221,43 

04/03/2022 AOC:119102100 Neteja Vestuaris FUTBOL.  
F/2022/389 7709XXXXX  34-A 580,80 

04/03/2022 AOC:119102411 Extres PATULEIA,Febrer-2.022  
F/2022/390 7709XXXXX  35-A 479,16 

04/03/2022 AOC:119102751 Extres,que han sobrepassat el pressupost previst ,del CENTRE DE DIA 

F/2022/391 B61334611 SERRALLERIA I 
ALUMINI VILARO 
S.L. 

FV220118 495,50 

04/03/2022 AOC:119117875 REFER RELLOTGE SOL I MONUMENT SARDADA 

F/2022/392 B61334611 SERRALLERIA I 
ALUMINI VILARO 
S.L. 

FV220117 76,23 

04/03/2022 AOC:119118109 REPARAR PORTES ARMARI PATULEIA  
F/2022/393 B65667479 CARBURANTS 

MITJORN SL 
DF000000163 162,79 

04/03/2022 AOC:119122603 0489FHP 11/02 S/PLOM 95 / DESCOMPTE 

F/2022/394 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 220959 111,53 

04/03/2022 AOC:119146128 6110 CAIXA 100u DOSSIER UNGLA PPP.FOLI.TRANSPARENT / FUNDA MULTITALADRE PPP 
EXTRA DIN-A4 / FUNDA DE PLASTI 

F/2022/395 B63063929 AUSA GEL SL A/83 85,14 

03/03/2022 SARDINES I ARENGADES PER FESTA ENTERRO DE LA SARDINA 

F/2022/396 4060XXXXX  48 1.287,44 

03/03/2022 DINARS CENTRE DE DIA, FEBRER   
F/2022/397 4060XXXXX  47 1.146,50 

03/03/2022 DINARS I BERENARS LLAR D'INFANTS PATULEIA  
F/2022/398 4800XXXXX  2022/002 847,00 

04/03/2022 AOC:119163949 Espectacle de circ: Una gran obra de la Companyia Alquimia 

F/2022/399 B63063929 AUSA GEL SL A/79 517,54 

07/03/2022 SUBMINISTRAMENT CONGELATS I PEIX PER LA LLAR D'INFANTS 

 
   
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 168-21 
 
     
Expedient núm.:  168/21 
 



 
 

 
 

Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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 instal·lació solar fotovoltaica 
 
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’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin 
i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap 
cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib 
superior format per la línia horitzontal del carener. En el projecte aportat la 
proposta s’hi ajusta. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia 
“les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis. El règim de comunicació 
prèvia que es regula és el de de comunicació immediata, aplicant el que preveu 
l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 



 
 

 
 

instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions 
detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
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 
12.804,50 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 75% 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 10,64 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable : 12.804,50 €. 
o Quota: 12.804,50 € x  3,00 % =  384,13 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 96,03 € 
 
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 12.804,50 €.) = 42,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  96,03 € + (Taxa)  42,80 €  = 138,83 Euros 

 
 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 185-21 
 
     
Expedient núm.:  185/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut que consisteix 
en instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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 instal·lació solar fotovoltaica. 
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’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin 
i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap 
cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib 
superior format per la línia horitzontal del carener. En el projecte aportat la 
proposta s’hi ajusta. 



 
 

 
 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia 
“les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis. El règim de comunicació 
prèvia que es regula és el de de comunicació immediata, aplicant el que preveu 
l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions 
detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 3.863,26 
€ 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 4,55 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 3.863,26 €. 
o Quota: 3.863,26 € x  3,00 % =  115,89 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 5,79 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.863,26 €.) = 33,86 € 
 

TOTAL: (Impost)  5,79 € + (Taxa)  33,86 €  = 39,65 Euros 

 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 10-22 
 
     
Expedient núm.:  10/22 
Objecte: reforma de cuina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en reforma 
de cuina.  
 
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. 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

- 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. S’aporta un pressupost de 901,45 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable : 901,45 € 
o Quota:  901,45 € x  3,50 % =  31,55 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de  901,45 € ) =  35,90 € 

 
        

TOTAL: (Impost)  31,55 € + (Taxa)  35,90 € = 67,45 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 14-22 
 
     
Expedient núm.:  14/22 
Objecte: reparació terra-paviment del garatge (5x10 m)  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
reparació terra-paviment del garatge (5x10 m).  
 
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 reparació terra-paviment del garatge (5x10 m). 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

- 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. S’aporta un pressupost de 300,00 
€i es considera adequat 

 
o Base imposable :   300,00 € 
o Quota:  300,00 € x  3,50 % =  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 = 35 € + (1/1000 de 300,00 €) =  35,30 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  10,50 € + (Taxa)  35,30 € = 45,80 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 15-22 
 
     
Expedient núm.:  15/22 
Objecte: col·locació d'un plat de dutxa  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
col·locació d'un 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 per a l’execució 
de les obres consistents en col·locació d'un plat de dutxa. 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 750,00 €i 

es considera adequat 
 

o Base imposable :  750,00 € 
o Quota:  750,00 € x  3,50 % =  26,25 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 = 35 € + (1/1000 de 750,00 €) =  35,75 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  26,25 € + (Taxa)  35,75 € = 62,00 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 17-22 
 



 
 

 
 

     
Expedient núm.:  17/22 
Objecte: reforma d'un bany  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en reforma 
d'un 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 l’execució de les 
obres consistents en reforma d'un bany. 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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 2.300,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable:   2.300,00 € 
o Quota:  2.300,00 € x  3,50 % = 80,50 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de  2.300,00 € ) =  37,30 € 

   

TOTAL: (Impost)  80,50 € + (Taxa)  37,30 € = 117,80 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 21-22 
 
      
Expedient núm.:  21/22 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència ue consisteix en 
construcció d'una piscina.  



 
 

 
 

 
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 construcció d'una piscina. 
 
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: 



 
 

 
 

 
- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 
- No es podran començar les obres fins que no s’aporti full d’acceptació de runes 

emès per planta gestora autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya on 
es faci constar el codi del gestor, adreça de les obres, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió 

- Abans de l’inici dels treballs, cal aportar el document justificatiu de la col·legiació 
del tècnic signat de la memòria 

- 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 

- La piscina no pot excedir de la rasant natural del terreny  
- 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.  

- 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. S’aporta un pressupost de 7.625,82 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 12.141,36 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície construïda piscina : 18,00 m2   
18,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,20(Cu)= 12.141,36 € 

 
o Base imposable : 12.141,36 € 
o Quota:  12.141,36 € x  3,50 % =  424,95 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de 12.141,36 € ) =  47,14 € 

      

TOTAL: (Impost)  424,95 € + (Taxa)  47,14 € = 472,09 Euros 

 
     
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 22-22 
 
     



 
 

 
 

Expedient núm.:  22/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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 instal·lació solar fotovoltaica. 
 
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’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin 
i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap 
cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib 
superior format per la línia horitzontal del carener. En el projecte aportat la 
proposta s’hi ajusta. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia 
“les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis. El règim de comunicació 
prèvia que es regula és el de de comunicació immediata, aplicant el que preveu 
l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

- 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. 

- No es poden iniciar les obres sense aportar el certificat de col·legiació del tècnic 
signant del assumeix de la direcció de les obres 

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 



 
 

 
 

Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions 
detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 5.707,56 
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 4 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 5.707,56 €. 
o Quota: 5.707,56 € x  3,50 % =  199,76 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 6,99 € 
 
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 = 35 € + (1/1000 de  5.707,56 €.) = 40,70 € 

 

TOTAL: (Impost)  6,99 € + (Taxa)  40,70 €  = 47,69 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 23-22 
 
     
Expedient núm.:  23/22 
Objecte: modificar escala d'accés a la pl. primera  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
modificar escala d'accés a la pl. primera.  
 
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 modificar escala d'accés a la pl. primera. 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
13.650,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 13.650,00  € 
o Quota:  13.650,00 € x  3,50 % =  477,75 € 

 
 
 
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 = 35 € + (1/1000 de 13.650,00 €) =  48,65 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  477,75 € + (Taxa)  48,65 € = 526,40 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 24-22 
 
     
Expedient núm.:  24/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica.  
 
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 instal·lació solar fotovoltaica. 
 
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’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es posin 
i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap 
cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el gàlib 
superior format per la línia horitzontal del carener. En el projecte aportat la 
proposta s’hi ajusta. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia 
“les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells solars 
fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis. El règim de comunicació 
prèvia que es regula és el de de comunicació immediata, aplicant el que preveu 
l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

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

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

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

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

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

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

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles segons 
condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de 
bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions 
detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 5.682,67 
i es considera adequat. 

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

 

o Base imposable: 5.682,67 €. 
o Quota: 5.682,67 € x  3,50 % =  205,19 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 10,26 € 
 
 
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 = 35 € + (1/1000 de 5.682,67 €.) = 40,68 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  10,26 € + (Taxa)  40,68 €  = 50,94 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
13.0.- LLICENCIA OBRES 35-22 
 
      
Expedient núm.:  35/22 
Objecte: obrir rasa per nova escomesa d'aigua  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Comunitat 
de propietaris Núria 17 i que consisteix en obrir rasa per nova escomesa 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, a Comunitat de 
propietaris Núria 17 per a l’execució de les obres consistents en obrir rasa per nova 
escomesa d'aigua. 
 
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 22 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 cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

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

- 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 L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost de 
1.800,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:   1.800,00 € 
o Quota:  1.800,00 € x  3,50 % =  63,00 € 

 
 
 
 
 
 
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 = 35 € + (1/1000 de 1.800,00 €) =  36,80 € 
 

TOTAL: (Impost)  63,00 € + (Taxa)  36,80 € = 99,80 Euros 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
14.0.- CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT DE BAR A BAR RESTAURANT CAN 
CUCA 
 
     
Vista la documentació presentada en representació de Txanavi SCP, amb NIF J-
67.420.687, per la qual presenta comunicació de canvi no substancial i annex d’activitat 
de bar a bar restaurant, situat al carrer del 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. 
 
Vista la Llei 18/2010, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 
 



 
 

 
 

Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vist el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 
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.- 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, 
en representació de Txanavi SCP, del canvi no substancial d’activitat de bar a bar 
restaurant, al carrer del Marquès de la Quadra, núm. 11, en virtut de la comunicació de 
canvi no substancial i annex presentats 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 218 €. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
16.0.- CERTIFICACIO NUM 2 OBRES DE REHABILITACIO DE L'EDIFICI DE L'ARCA 
DE NOE PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI A SANT JULIA DE 
VILATORTA 
 
Vist que en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 18 de novembre 
de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra va adjudicar els dos 
lots del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de 
biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta a la Unió temporal d’empreses Manzano 
Arbúcies SL, Instal·lacions i Manteniments Arbúcies SL, amb els següents imports:  

- Lot 1 – Projecte de construcció de la biblioteca: 1.148.099,00 €, sense IVA.  

- Lot 2 – Projecte d’instal·lacions de climatització al consultori: 65.430,00 €, 
sense IVA.  

 
Atès que en data 3 de desembre de 2021 es va signar l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de 
l’obra que és de setze mesos.  
 
Vista la certificació núm. 2 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, presentada per l’empresa UTE Imar Manzano, amb la conformitat 



 
 

 
 

del director de l’obra i del director d’execució, i que és d’un import de 17.166,81 €, IVA 
inclòs.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra del contracte d’obres de rehabilitació de 
l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta 
corresponent al lot 1, per un import de 17.166,81 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 04.3321.622.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022 de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
17.0.- SUBVENCIONS FAMILIES MONOPARENTALS 2022 
 
L’article 5.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, 
desenvolupant el contingut de l’article 74.4 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, preveu la bonificació en la quota d’aquest impost als titulars de famílies 
nombroses en el següents termes i condicions: 
 
“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a les 
següents bonificacions: 
 
3.1 Bonificació del 90% en la quota íntegra, quan l’immoble tingui un valor cadastral 
inferior a 140.000 €, constitueixi l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin 
empadronats tots els membres integrants de la família nombrosa, i els ingressos bruts 
anuals de la unitat familiar siguin iguals o inferiors a 35.000 €. 
3.2. Bonificació del 50% en la quota íntegra, quan l’immoble tingui un valor cadastral 
inferior a 140.000 €, constitueixi l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin 
empadronats tots els membres integrants de la família nombrosa, i els ingressos bruts 
anuals de la unitat familiar siguin superiors a 35.000 € i  iguals o inferiors a 70.000 €. 
3.4. Bonificació del 25% en la quota íntegra, quan l’immoble tingui un valor cadastral 
inferior a 140.000 €, constitueixi l’habitatge habitual de la família i en el qual estiguin 
empadronats tots els membres integrants de la família nombrosa, i els ingressos bruts 
anuals de la unitat familiar siguin superiors a 70.000 €.” 
 
En conseqüència la bonificació del percentatge corresponent en la quota de l’IBI a les 
famílies monoparentals no hi està continguda, a pesar de l’equiparació legal establerta 
pel Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol, de suport a les famílies que regula, entre d’altres, el reconeixement de la 
condició de família monoparental i equipara les famílies monoparentals a les famílies 
nombroses quant a les mesures de suport a les famílies, és a dir, per a totes les 
prestacions econòmiques que s’atorguen en el marc de la Llei de suport a les famílies. 
 
D’acord amb l’informe del Síndic de Greuges sobre “Mesures fiscals de suport a les 
famílies per a les famílies monoparentals”, a  les corporacions locals que, en l’exercici 
la seva potestat tributària, i en l’àmbit de les taxes i els preus públics per la prestació de 
serveis públics o per activitats de la seva competència, se’ls recomana que dictin les 



 
 

 
 

disposicions normatives específiques perquè les famílies monoparentals puguin ser 
destinatàries dels beneficis fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les famílies, 
en les mateixes condicions que les famílies nombroses, i hi introdueixi, si s’escau, els 
beneficis fiscals que estimi pertinents de suport a les famílies.  
 
Atès que l’àmbit competencial local no abasta la regulació de l’impost sobre béns 
immobles i amb la finalitat d’eliminar aquesta possible discriminació dels/les titulars de 
famílies monoparentals respecte als/les destinataris/àries de la bonificació establerta en 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, cal establir un sistema 
de subvencions subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
i al RDL 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament. 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions destinades als/a les titulars de famílies 
monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que cada exercici aprovi 
l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els mateixos termes i 
condicions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar les bases reguladores de l’atorgament de subvencions destinades als/ 
a les titulars de les famílies monoparentals per aplicar-los la bonificació potestativa que 
cada exercici aprovi l’Ajuntament per als/ a les titulars de famílies nombroses en els 
mateixos termes i condicions. 
 
Segon: Aprovar la corresponent convocatòria per a l’exercici 2022. 
 
Tercer.- Comunicar la convocatòria a la Base Nacional de Subvencions als efectes de 
la seva publicació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
19.0.- SOL·LICITUDS D'EXEMPCIO DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 2022 
 
Vistes les sol·licituds d’exempció de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de l’exercici 2022:  
 

- E2022000703 –  

- E2022000704 –  

- E2022000705 –  

- E2022000707 –  

- E2022000708 –  

- E2022000710 –  

- E2022000711 – 

Vistos els informes emesos per la treballadora social del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials en el qual es descriu la situació actual de cada persona sol·licitant i es conclou 
favorablement el compliment dels requisits per tal de poder-se concedir l’exempció de 
la taxa a les següents sol·licituds: 
 

- E2022000703 –  

- E2022000707 –  



 
 

 
 

- E2022000708 –  

- E2022000710 –  

- E2022000711 –  

 
Considerant necessari efectuar requeriments de documentació addicional a les 
sol·licituds: 
 

- E2022000704 – Josep Vizcaíno Riera  

- E2022000705 – Carles Vila Besoli  

 
 
Vist el que disposa l’article 5.3 de l’Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids i urbans, sobre 
beneficis fiscals, concretament la reducció de la taxa del  100% per la prestació del 
servei en habitatges, quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del 
salari mínim interprofessional.  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la reducció del 100% de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids i urbans de les següents sol·licituds  
 
Segon.- Notificar la present resolució a les persones sol·licitants. 
 
 
 
20.0.- RESOLUCIÓ SUBVENCIONS PER A LA SUBSCRIPCIÓ GRATUÏTA AL 9NOU 
PER LES PERSONES QUE COMPLEIXEN 18 ANYS 
 

Per Unanimitat  
Aprovat Per 4 Vots A Favor (Cristina Suñen 
Vilamala, Jaume Vilella Ramoneda, Joan 
Carles Rodriguez Casadevall, Montserrat 
Piqué Val) 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
JUNTA DE GOVERN 
Data: 7 de març de 2022 
Àrea: JOVENTUT 
Expedient núm. 2244-000001-2022 
 
 

Títol de l’acord: 
RESOLUCIÓ SUBVENCIONS PER A LA SUBSCRIPCIÓ GRATUÏTA AL 9NOU PER 
LES PERSONES QUE COMPLEIXEN 18 ANYS 
 
Text de l’acord: 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

 



 
 

 
 

 
  
Vist l’acord de Junta de Govern Local de 24 de gener de 2022 de convocatòria de les 
subvencions per a gaudir d’una subscripció anual de la versió digital del diari 9Nou per 
als joves del municipi que compleixen els 18 anys durant el 2022. 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions publicades al BOPB de 28 de gener de 
2022 així com la corresponent convocatòria publicada al BOPB de 4 de febrer de 2022. 
 
Atès que una vegada esgotat el termini per a la presentació de sol·licituds un total de 3 
persones han presentat sol·licitud a la present convocatòria. 
 
Atès que les sol·licituds presentades compleixen els requisits per tal de ser beneficiàries 
de les subvencions convocades. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions per a gaudir d’una subscripció anual 
de la versió digital del diari 9Nou per als joves del municipi que compleixen els 18 anys 
durant el 2022 a les sol·licitants que es detallen: 
 

- E2022000650 –  
- E2022000475 –  
- E2022000642 –  

 
La despesa que es destinarà a aquestes subvencions anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 05.334.480.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2022. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a cadascuna de les persones beneficiàries. 
 
Tercer.- Traslladar les dades econòmiques a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 
 
 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
Signat electrònicament 
 
 
 
21.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
21.1.- RECEPCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PPU DE VORABOSC 
 
21.2.- ACCEPTACIÓ DELS FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS 
2022 
 



 
 

 
 

21.3.- PROGRAMA SECTORIAL DE REHABILITACIÓ I MILLORA D'EDIFICIS, 
EDIFICACIONS I JACIMENTS ARQUEOLÒGICS LOCALS AMB VALORS 
PATRIMONIALS, 
 
21.4.- CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER A PROJECTES 
D’ACTIVITATS COMMEMORATIVES, DE RECERCA I DE DIFUSIÓ DE LA MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA - MEMORIAL DEMOCRÀTIC 
 
21.5.- PROGRAMA SECTORIAL D’ACTUACIONS PER A FER FRONT A 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA - ANUALITATS 2022 I 2023 
 
22.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
23.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
 
 
 
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, 


