
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000003  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 7 de febrer de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidora 
 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 124-19 
4.- LLICENCIA OBRES 170-21 
5.- LLICENCIA OBRES 186-21 
6.- LLICENCIA OBRES 187-21 
7.- LLICENCIA OBRES 190-21 
8.- LLICÈNCIA OBRES 191-21 
9.- LLICENCIA OBRES 193-21 
10.- LLICENCIA OBRES 3-22 
11.- LLICENCIA OBRES 8-22 
12.- LLICENCIA OBRES 13-22 
13.- AUTORITZACIO DE PAS TRIALSPORT CLUB ESPORTIU OSONA 
14.- AUTORITZACIO DE PAS XIX DUALTO CIUTAT DE VIC 
15.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS D'ORDENACIÓ AMBIENTAL 
D'IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 
16.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS MANTENIMENT LLERES EN TRAMS URBANS 
17.- AUTORITZACIÓ CANVI DATES INSTAL. CIRC 
18.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
19.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
20.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
21.- ALTRES INFORMACIONS 

 
 



 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 24 de gener de 2022, que s’aprova per unanimitat dels 
assistents sense cap esmena. 
 
 
2.0.- RELACIÓ CONTRACTES MENORS 
 
    La següent relació de despeses 3/2022 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 

   
Data registre Text explicatiu 

 
Euros 

  
F/2022/106 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 41,02 

  
24/01/2022 AOC:116757270 PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-S 

 

F/2022/108 A58635848 SOCOMOR SA 436,33 
  

24/01/2022 AOC:116768171 EXOGEL  1 X 60 / MERCADERIA LLIURADA A LA ATT. SR. JORDI SEGALES 

F/2022/109 A08447369 EL 9 NOU 125,84 
  

24/01/2022 AOC:116792567 Aj. St. Julià Vilatorta - Cavalcada 2x2  03/01/2022 
 

F/2022/111 B61118907 PROKIPTON SL 118,39 
  

25/01/2022 AOC:116832884 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 45X43 (ROTLLO 20 UN) 

F/2022/112 B61118907 PROKIPTON SL 154,07 
  

25/01/2022 AOC:116832985 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 70X70 (ROTLLO 20 UN) 

F/2022/113 7709XXXXX  1.150,08 
  

25/01/2022 AOC:116831330 Edifici Ajuntament, treballs neteja gener 
  

F/2022/114 7709XXXXX  104,75 
  

25/01/2022 AOC:116831775 Saló Catalunya, treballsl neteja gener 
  

F/2022/115 7709XXXXX  180,99 
  

25/01/2022 AOC:116832609 Ca  l'Anglada, treballs neteja gener 
  

F/2022/117 7709XXXXX  60,42 
  

25/01/2022 AOC:116833109 Marquesines Autobus, treballs neteja gener 
 

F/2022/120 7709XXXXX  862,50 
  

25/01/2022 AOC:116834122 Consultori mèdic, treballs neteja gener 
  

F/2022/121 7709XXXXX  431,12 
  

25/01/2022 AOC:116834298 Centre  de dia, treballs neteja gener 
  

F/2022/122 7709XXXXX  83,74 
  

25/01/2022 AOC:116834417 Aula de Cultura, treballs neteja gener 
  

F/2022/123 B60554060 DFA ELECTRÒNICA SL 113,14 
  

25/01/2022 AOC:116851484 HORES TECNIC / DESPLAÇAMENT FORA PLAÇA 
 

F/2022/124 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 56,51 
  



 
 

 
 

26/01/2022 
AOC:116887119 REF: MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- CELER PANELL LED 36W 4000K 220V URG 22 / TASSA 
RECICLATGE ECORAEE 

F/2022/125 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 106,75 
  

26/01/2022 
AOC:116887123 REF: BANY PAVELLO- FLUXOR AQUELINE BASIC 3/4 INODORO / HORES TREBALL OPERARI- 
divendres 21 Gener- canviar 

F/2022/126 A08663619 CAIXABANK S.A. 1,69 
  

26/01/2022 AOC:116894335 PRESENTACION RECIBOS 
  

F/2022/127 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 236,22 
  

26/01/2022 AOC:116912807 REVISIÓ 8963LFF 
   

F/2022/128 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. 711,88 
  

27/01/2022 
AOC:116968117 [LM43-F200] Monitor 43" Dahua para Seguridad 24/7 VGA/HDMI/USB 16:9 1080P / Suport TV 
orientable, braç art 

F/2022/129 B63472807 9Hàbitat Intel.ligent S.L. 1.742,41 
  

27/01/2022 AOC:116968116 Serveis, instal.lació i posada en funcionament del sistema e-gestió casal avis 

F/2022/130 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 20,66 
  

27/01/2022 AOC:116967878 salsitxes de porc 
   

F/2022/131 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 915,07 
  

27/01/2022 
AOC:116977566 RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / 
RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEG 

F/2022/139 A28791069 KONE ELEVADORES SA 448,45 
  

27/01/2022 
AOC:116985571 CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA 
QUADRA, 1 / PL. MARQUES DE LA 

F/2022/141 B59996629 
ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL 

377,91 
  

28/01/2022 
AOC:117074683 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT 
TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-0200 

F/2022/143 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 33,60 
  

31/01/2022 
AOC:117145469 IOGURT NATURAL 1 KG servir dia 7/1 / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 
KG 

F/2022/144 7709XXXXX  36,30 
  

31/01/2022 AOC:117146770 Neteja Brigada ,Gener-2.022 
  

F/2022/145 7709XXXXX  141,57 
  

31/01/2022 AOC:117148018 Neteja ESCORXADOR, Gener-2.022 
  

F/2022/146 7709XXXXX  214,17 
  

31/01/2022 AOC:117148575 Neteja VESTUARIS FUTBOL, gener-2.022 
 

F/2022/148 7709XXXXX  464,64 
  

31/01/2022 AOC:117149507 Extres,que han sobrepassat pressupost previst.PATULEIA 
 

F/2022/149 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. 272,60 
  

31/01/2022 
AOC:117154835 REF.: POLICIA LOCAL_resta comanda / CAÇADORA DE PLC MODEL GELL AMBARTICLE PU., 
AMB FOLRE POLAR DESMONT., A 

F/2022/150 B64171895 
PREVINT - SERVIPREIN SOCIEDAD DE 
PREVENCIÓN SL 

5.147,06 
  

31/01/2022 
AOC:117157112 Disciplines Técniques del Servei de Prevenció / Examen de Salut / 
Quota Vigilancia de la Salut Colectiva 

F/2022/151 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 3.417,39 
  

31/01/2022 
AOC:117167341 S20-TACJ-009 - Subministrament i plantació ( d'arbrat 2021/2022 segons pressupost JAR 
2021/01/247. ) / P20 

F/2022/155 7709XXXXX  4.192,08 
  

31/01/2022 AOC:117163154 Escola pùblica, treballs neteja gener 
  

F/2022/156 7709XXXXX  1.717,82 
  

31/01/2022 AOC:117163541 LLAR D'INFANTS, treballs neteja gener 
  

F/2022/157 7709XXXXX  2.147,35 
  

31/01/2022 AOC:117163697 PAVELLO ESPORTIU, treballs neteja gener 
 

F/2022/158 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 29,10 
  

31/01/2022 AOC:117169624 ADblue+ aditiu, per màquina escombrar 
  

F/2022/159 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 11,36 
  

01/02/2022 AOC:117238326 PA PATULEIA 
   

F/2022/160 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 2.145,54 
  



 
 

 
 

01/02/2022 AOC:117230404 Servei recollida residus verds / El.liminació residus verds / Lloguer contenidor 20m3 

F/2022/161 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 110,54 
  

01/02/2022 AOC:117237988 ous mitja dotzena / carn picada porc / pit de pollastre / bistec extra / croquetes gustos variats / pernil 

F/2022/162 G65187056 FUNDACIÓ TAC-OSONA 979,00 
  

01/02/2022 AOC:117260034 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent als dies 3 i 5 de gener.    ) 

F/2022/164 F08226714 ABACUS 8,92 
  

01/02/2022 AOC:117263497 Primavera per a Palmer 
  

F/2022/165 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 31,76 
  

01/02/2022 
AOC:117289473 EXPOSITOR MURAL ARCHIVO 2000 DE PARED POLIESTIRENO / COMMENT|RECOLLIR 
EXPOSITORS MURAL / EXPOSITOR MURAL D 

F/2022/166 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 25,92 
  

02/02/2022 AOC:117327934 STP RESISTANT BLANCO, 290 ML 
  

F/2022/167 7709XXXXX  464,64 
  

02/02/2022 AOC:117149897 Extres, que han sobrepassat el pressupost previst CENTRE DE DIA 

F/2022/168 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 40,81 
  

02/02/2022 AOC:117366175 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. Agua Mineral Natural 

F/2022/169 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 37,51 
  

02/02/2022 AOC:117367694 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento Fuente / Higienización cooler 

F/2022/170 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 160,55 
  

02/02/2022 AOC:117365482 8189 LLF 18/01 S/PLOM 95 
  

F/2022/172 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 5,09 
  

02/02/2022 AOC:117390380 COPIA CLAU SERRETA / LLAVERO PORTAETIQ.COL.SUR.100 UN 

F/2022/173 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 24,47 
  

02/02/2022 
AOC:117403707 REF: CASAL AVIS- CELER DOWNLIGHT NEO PANELL LED 210 18W 4000K / TASSAS 
RECICLATGE ECORAEE 

F/2022/174 B65265415 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL 93,65 
  

03/02/2022 
AOC:117450648 SERVEI DE COMUNICACIONS PER TARGETES SIM PER L'ANY 2022 FACTURA GENER 2022 / 
M2M-4G ALPR (2 punts x 12 mes 

F/2022/175 3394XXXXX  145,20 
  

03/02/2022 AOC:117440498 Emissió Ple Municipal del 20 de desembre de 2021 
 

F/2022/176 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 251,73 
  

03/02/2022 AOC:117474496 Material ( Material vari ), SEGONS PRESSUPOS ENDREÇAR I REVISAR ARMARI RACK 

F/2022/177 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 314,60 
  

03/02/2022 AOC:117474497 Hores ( Serveis informàtics mes de gener ) 
 

F/2022/178 B62607312 JULA LLOGUERS SL 136,39 
  

03/02/2022 
AOC:117336465 Albarà 093155 del 4/01/22 LL.GENERADOR ELECTRIC E-4000 PRAMAC 3.5 V M.H (del 4/01 al 
5/01) / SEGURO GENERA 

F/2022/179 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 14,90 
  

03/02/2022 AOC:117271976 FUNDA UNIVERSAL U-LINE XL NEGRE 
  

F/2022/181 B63063929 AUSA GEL SL 150,51 
  

31/01/2022 SUBMINISTRAMENT CONGELATS LLAR D'INFANTS 
  

F/2022/182 4060XXXXX  997,92 
  

02/02/2022 DINARS CENTRE DE DIA MES DE GENER 
  

F/2022/183 4060XXXXX  1.310,10 
  

02/02/2022 DINARS LLAR D'INFANTS PER BAIXA CUINERA 
  

F/2022/184 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS 31,18 
  

02/02/2022 SEGELLS  MES DE GENER 
   

F/2022/185 A08728636 R.V.S.A. 54,98 
  

03/02/2022 ITV VEHICLE 4986-DCC 
   

F/2022/186 A08728636 R.V.S.A. 54,98 
  

04/02/2022 ITV VEHICLE 0489-FHP 
   

F/2022/187 A58281262 M. BOADA SA 1.099,89 
  



 
 

 
 

04/02/2022 
AOC:117532889 BATERIA DAITEM BATLI-22 / BATERIA DAITEM BATLI-26 / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ 
D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA 

F/2022/189 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 242,67 
  

04/02/2022 AOC:117551648 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:220350  Data: 27-01-22 / TN.Sorra 0/2 (UNE-EN13139) 

F/2022/190 B60333150 CORRETJA S.L. 1.748,05 
  

04/02/2022 
AOC:117556413 PUNTES 20X100 FERRO QUILOS / PUNTES 23X150 FERRO QUILOS / LLOSA IRREGULAR 5/7 
SALLENT GRIS FILADA / PAL-LE 

F/2022/191 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 21,07 
  

04/02/2022 AOC:117561997 REF.:TPV28 / N.Albara:3609340  Data: 17-01-22 / TORTELL REIS MASSAPA CROSSANDRA 

F/2022/192 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 11,13 
  

04/02/2022 
AOC:117561994 REF.:TPV29 / N.Albara:3609320  Data: 12-01-22 / RODO 1/2KG SENSE GLUTEN / 6 
MAGDALENES PETITES XOCO S/GLUT 

F/2022/193 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 35,65 
  

04/02/2022 
AOC:117562000 REF.:TPV28 / N.Albara:3609381  Data: 26-01-22 / COCA PA CROSSANDRA / COCA XOCOLATA 
CROSSANDRA / FONT VELLA 

F/2022/194 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 22,23 
  

04/02/2022 AOC:117561998 REF.:TPV29 / N.Albara:3609310  Data: 08-01-22 / TORTELL REIS MASSAPA CROSSANDRA 

F/2022/195 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 344,33 
  

04/02/2022 
AOC:117561995 REF.:TPV29 / N.Albara:3609286  Data: 06-01-22 / TORTELL REIS MASSAPA CROSSANDRA / 
N.Albara:3609288  Data: 

F/2022/197 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 43,29 
  

04/02/2022 
AOC:117561993 REF.:TPV28 / N.Albara:3609382  Data: 26-01-22 / TARTA SANTIAGO INDIV. CROSSANDRA / 
TIRAMISU (PAVIC) / ENTR 

F/2022/198 3393XXXXX  666,71 
  

06/02/2022 AOC:117605362 JCB 1CX Pala ( Vilalleons ) / Camió Man 
  

F/2022/199 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 59,92 
  

07/02/2022 
AOC:117561999 REF.:TPV28 / N.Albara:3609279  Data: 05-01-22 / TORTELL REIS MASSAPA CROSSANDRA / 
N.Albara:3609281  Data: 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat.    
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 124-19 
 
     
Expedient núm.:  124/19 
Objecte: reforma bany: canvi de bany, plat de dutxa, mobles, rajoles  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que consisteix 
en reforma bany: canvi de bany, plat de dutxa, mobles, rajoles.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en reforma bany: canvi de bany, plat de dutxa, mobles, rajoles. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 mesos. El transcurs d’ambdós terminis 
sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de la 
llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

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



 
 

 
 

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

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

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

- 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.  No s’ha aportat pressupost. El valor 
considerat serà de 3.231,90 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 

 
 

Superfície construïda garatge : 15,00 m2 
15,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,30(Ct) x 1,40(Cu)= 3.231,90 € 

 
o Base imposable:  3.231,90 € 
o Quota:   3.231,90 € x  2,75 % =  88,88 € 

 
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 3.231,90 € ) = 33,22 € 
 

TOTAL: (Impost)  88,88 € + (Taxa)  33,22 €  = 122,10 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat     
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 170-21 
 
     
Expedient núm.:  170/21 
Objecte: instal·lació d'ascensor, ampliació de la planta baixa i ampliació d'obertura en 
façana principal  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que consisteix 
en instal·lació d'ascensor, ampliació de la planta baixa i ampliació d'obertura en façana 
principal.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents per a l’execució 
de les obres consistents en instal·lació d'ascensor, ampliació de la planta baixa i 
ampliació d'obertura en façana principal. 
 
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. 

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

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 13,00 Ton. de  d’enderroc i construcció i de 62,52 Ton. d’excavació. No es 
poden iniciar les obres, sense la presentació de la documentació que acrediti 
l’acceptació d’un dipòsit de la correcta gestió per part d’un gestor de runes 
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 5,50 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
247,50 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes 

 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
24.500,00 € i no es considera adequat, ja que no s’hi computa el valor de l’ascensor. El 
valor considerat serà de 39.500,00 €. 

 
o Base imposable : 39.500,00 € 
o Quota:  39.500,00 € x  3,00 % = 1.185,00 € 

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

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 39.500,00 € ) =  69,50 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  1.185,00 € + (Taxa)  69,50 €  = 1.254,50 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 



 
 

 
 

 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 186-21 
 
Expedient núm.:  186/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que consisteix 
en instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum.  
 
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 per autoconsum. 
 
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 3.920,78 
€ i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia 
solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 2,40 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable: 3.920,78 € 
o Quota: 3.920,78 € x  3,00 % =  517,40 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 5,88 € 
 
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 3.920,78 €) = 33,92 € 
 

TOTAL: (Impost)  5,88 € + (Taxa)  33,92 €  = 39,80 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 187-21 
 
Expedient núm.:  187/21 
  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que consisteix 
en pintar la façana.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en pintar la façana. 
Les obres s’iniciaran en el termini de 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. 



 
 

 
 

- Abans de procedir a pintar, caldrà parlar amb els Serveis Tècnics municipals per 
tal d detrminar el color de la façana. 

- 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  

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 2.000,00 
€ i es considera adequat 
 

o Base imposable :  2.000,00 € 
o Quota:  2.000,00 € x  3,00 % =  60,00 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 2.000,00 € ) =  32,00 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 5,00 m2 x 2 dia =  
10,49 € 
 

TOTAL: (Impost)  60,00 € + (Taxa)  32,00 € + (Taxa ocupació) 10,49 € = 102,49 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 190-21 
 
Expedient núm.:  190/21 
Objecte: construcció de dos edificis bifamiliars  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
construcció de dos edificis bifamiliars.  
 
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 de dos edificis bifamiliars. 
 
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: 
 

- El projecte executiu ha d’incloure la previsió d’un dipòsit de recollida d’aigües 
pluvial per al rec amb un mínim de 15l/m2 pati (art 101 POUM) 

- 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 de nova planta fins a portar el projecte executiu 
visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumpció de les obres 
per part d’arquitecte i d’arquitecte tècnic, full d’estadística de l’edificació i full de 
justificació del control de qualitat. 

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

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

- Abans de la finalització de les obres, cal aportar el projecte d’infraestructures 
comunes tècniques de telecomunicacions.  

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

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

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

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 80 tones d’excavació i 57 ton. de  d’enderroc i construcció. No es poden iniciar 
les obres, sense la presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un 
dipòsit de la correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya 

- Sobre la problemàtica que exposa l’interessat de l’existència d’una teulada que 
ocupa la seva parcel·la, el que demana no es competència de l’administració 
local. Les llicències urbanístiques s’atorguen salvant el dret de propietat i en 
aquest cas es tracta d’una problemàtica entre dues propietats veïnes, fora de 
l’àmbit competencial del ajuntament. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de paviments 
de calçades i voreres, per un valor de: 17,40 ml x 1 ml x 45 €/m2 =783,00 €. Cal 
acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 475.500 € i 

no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat 
serà de 498.199,95 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 

PB garatge, traster i vestíbul  = 108,05 m²+109,20 m²=217,25 m² 
P1+2duplex habitatge =112,90m²+112,90m²+42,15m²+114,05m²+114,05m²+42,45m²=538,50 m² 

217,25 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,00(Cu)= 111.449,25 € 
538,50 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,4(Cu)= 386.750,70 € 

498.199,95 € 

      -      Base imposable :  498.199,95 € 

o Quota:  498.199,95 € x  3,00 % =  14.945,99 € 
 
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 = 30 € + (1/1000 de 498.199,95 € ) =  528,19 € 

 

TOTAL: (Impost)  14.945,99 € + (Taxa)  528,19 €  = 15.474,18 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA OBRES 191-21 
 
Expedient núm.:  191/21 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: escomesa de gas amb rasa de 60 cm.  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa de gas amb rasa de 60 cm..  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa de gas amb rasa 
de 60 cm. 
 
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 5 dies. El transcurs d’ambdós 
terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la 
caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- 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. 

- Les reposicions de la calçada i la vorera es regiran seguint les indicacions dels 
Serveis Tècnics  que determinaran el model de panot o paviment a col·locar. 

- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 
termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 

- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 



 
 

 
 

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

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

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

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

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de la següent manera: 
.Fer la reposició de paviment de formigó de 10 cm de HM20/P/10/1 com a base 
sobre la subbase de sorra compactada al 95% PM. 
.Sobre la base de formigó, es col·locarà el paviment de panot, pedra o 
llambordes per la vorera amb idèntic material a l’existent, col·locat amb sorra-
ciment de 3cm de gruix i 200kg/m3 de ciment pòrtland i vorada amb ciment 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra.  Atès que s’aporta un pressupost 
de 250,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:  250,00 € 
o Quota:  250,00 € x  3,00 % =  7,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 250,00 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  7,50 € + (Taxa)  30,25 € = 37,75 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 



 
 

 
 

9.0.- LLICENCIA OBRES 193-21 
 
Expedient núm.:  193/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Antoni de 
Josep Tello i que consisteix en instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum.  
 
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 per autoconsum. 
 
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 9.462,21 
€ i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia 
solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 2,40 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 9.462,21 € 
o Quota:  9.462,21 € x  3,00 % =  283,86 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 14,19 € 
 
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 9.462,21 €) = 39,46 € 
 

TOTAL: (Impost)  14,19 € + (Taxa)  33,92 €  = 53,65 Euros 

 
 Resultat: Aprovat per unanimitat    
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 3-22 
 
Expedient núm.:  3/22 
Redactor projecte: Tresa Energia SL 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut l i que 
consisteix en instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum.  
 
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 d'autoconsum. 



 
 

 
 

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. 



 
 

 
 

- 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 4.681,82 
€.i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 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 4,0 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 4.681,82 €. 
o Quota:  4.681,82 € x  3,50 % =  163,86 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 8,19 € 
 
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 4.681,82 €.) = 39,68 € 
 

TOTAL: (Impost)  8,19 € + (Taxa)  39,68 €  = 47,87 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat    
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 8-22 
 
Expedient núm.:  8/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Maria Mora 
Puidemunt i que consisteix en instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum.  
 
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. 
 
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 
14.783,00 i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia 
solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 2,40 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 

o Base imposable : 14.783,00 €. 
o Quota:  14.783,00 € x  3,50 % =  517,40 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 25,87 € 
 
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 14.783,00 €.) = 49,78 € 
 

TOTAL: (Impost)  25,87 € + (Taxa)  49,78 €  = 74,87 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 



 
 

 
 

 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 13-22 
 
Expedient núm.:  13/22 
Objecte: retirada de la vegetació existent i canvi de filat en la tanca perimetral i posterior  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut i que consisteix 
en retirada de la vegetació existent i canvi de filat en la tanca perimetral i posterior.  
 
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 retirada de la vegetació existent i canvi de filat en la tanca 
perimetral i posterior. 
 
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: 
 

- En compliment de la modificació puntual del POUM  núm. 5, la proposta ha de 
ajustar-se a que les tanques entre parcel·les seran d’obra massissa fins a 1,50 
m de la rasant i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m o bé de reixa, 
filat o tanca vegetal en tota la seva altura; fins a 1,80 m com a màxim. En el límit 
entre parcel·les amb terrenys que confronten a diferent cota, l’alçada màxima es 
mesurà des de la cota més alta. 

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

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

- 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 600,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable:  600,00 € 
o Quota:  600,00 € x  3,50 % =  21,00 € 

 
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 600,00 € ) =  35,60 € 

 
       

TOTAL: (Impost)  21,00 € + (Taxa)  35,60 € = 56,60 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
13.0.- AUTORITZACIO DE PAS TRIALSPORT CLUB ESPORTIU OSONA 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2022000216, en data 24 de gener de 2022, per part 
del Trialsport Club Esportiu Osona, sol·licitant dur a terme l’activitat esportiva 23a edició 
de la Copa Osona de Trial 2022 el proper 27 de març de 2022 al municipi de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Atès que en la sol·licitud s’especifica que es durà a terme entre les 9 i les 14 hores a 
l’entorn de l’ermita de Sant Roc, Parc de l’Albareda i del pavelló municipal, sol·licitant 
també un punt de llum així com 3 contenidors, 10 tanques metàl·liques i trofeus. 
 
Atès que tenint en compte les característiques de l’esdeveniment caldrà disposar de 
servei d’ambulància per poder atendre qualsevol urgència. 
 
Vist que amb la sol·licitud s’aporta protocol FCC de mesures de protecció i prevenció de 
la COVID-19. 
  

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

 

Primer. Aprovar l'autorització per dur a terme l’activitat esportiva 23a edició de la Copa 
Osona de Trial 2022 el proper 27 de març de 2022 al municipi de Sant Julià de Vilatorta 
al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta; així com la cessió de 3 contenidors i 10 
tanques metàl·liques. 
 

Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 

indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 

medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys 

ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 

als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals 

dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus directes 

i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els gestionarà d’acord 

amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 

evitant situacions de risc d’incendi. 



 
 

 
 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte de la present autorització. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT). 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona així com els vigilants 

municipals. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb el respecte absolut 
de les normes de circulació dins de la població. 

 

Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

que puguin ser necessàries per a la realització d’aquesta prova.  

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments sol·licitats i que 

són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 

permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 

 

Cinquè. Condicionar la present resolució al compliment de les mesures de seguretat 
decretades així com totes aquelles que corresponguin per fer front a la situació 
d’epidèmia de la COVID-19. 
 
Sisè.- Prendre el compromís d’assumir les despeses derivades de la contractació del 
servei d’ambulància la qual anirà a càrrec de la partida pressupostària 09.311.227.16 i 
del subministrament de trofeus la qual anirà a càrrec de la partida pressupostària 
13.242.226.01. 
 
Setè. Notificar la present resolució al Trialsport Club Esportiu Osona així com als 
vigilants municipals i al servei de manteniment municipal. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
14.0.- AUTORITZACIO DE PAS XIX DUALTO CIUTAT DE VIC 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2022000218, en data 24 de gener de 2022, per part 
del Club Natació Vic - ETB, sol·licitant autorització de pas per la XIX edició del Duatló 
Ciutat de Vic proper 13 de març de 2022 i que tindrà pas pel municipi de Sant Julià de 
Vilatorta. 
  

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

 

Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Natació Vic - ETB per la XIX edició del Duatló Ciutat de Vic proper 13 de març de 
2022. 
 



 
 

 
 

Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 

indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 

medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà danys 

ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 

als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats habituals 

dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus directes 

i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els gestionarà d’acord 

amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 

evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte de la present autorització. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT). 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona així com els vigilants 

municipals. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb el respecte absolut 
de les normes de circulació dins de la població. 

 

Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 

Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 

Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i/o BV-5202.  

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 

són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 

permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 

 

Cinquè. Condicionar la present resolució al compliment de les mesures de seguretat 
decretades així com totes aquelles que corresponguin per fer front a la situació 
d’epidèmia de la COVID-19. 
 
Sisè. Notificar la present resolució al Club Natació Vic-ETB. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
 
 
15.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS D'ORDENACIÓ AMBIENTAL 
D'IL·LUMINACIÓ EXTERIOR 
 



 
 

 
 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia ja que una vegada estudiats per part dels serveis 
tècnics municipals els requisits que han de complir el projectes subvencionats aquests 
no s’adapten amb l’actuació que s’executarà. 
 
16.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS MANTENIMENT LLERES EN TRAMS URBANS 
 
Vista la Resolució ACC/3922/2021, de 30 de desembre, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de 
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans. 
 
Vista la Resolució ACC/3201/2021, de 26 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases 
d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de 
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans, i la delegació en la 
Direcció de les facultats per aprovar la convocatòria corresponent i per resoldre 
l'atorgament de les subvencions. 
 
Tenint en compte que es va ampliar el termini de sol·licitud de les subvencions fins el 8 
de febrer de 2022. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té previst dur a terme dues actuacions 
de manteniment i conservació de la llera de la Riera de Sant Julià de Vilatorta i una 
actuació de manteniment i conservació de la llera del Torrent d’Ausió i que les despeses 
previstes són elegibles en l’esmentada convocatòria de subvencions de l’ACA. 
 
Atès que les actuacions de manteniment i conservació de la llera de la Riera de Sant 
Julià de Vilatorta es divideixen en 2 trams i cal presentar una sol·licitud per a cada tram. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les sol·licituds de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua en el marc 
de les subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de 
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans per a dur a terme les 
actuacions següents: 

- Actuació de manteniment i conservació de la llera de la Riera de Sant Julià de 
Vilatorta – Tram 1 (WP1 443533;4641425  WP2 443076;4641900). 

- Actuació de manteniment i conservació de la llera de la Riera de Sant Julià de 
Vilatorta – Tram 2 (WP1 443850;4640763  WP2 443871;4641200). 

- Actuació de manteniment i conservació de la llera del Torrent d’Ausió (WP1 
443850;4640763  WP2 443871;4641200). 

 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de la sol·licitud de subvenció així com 
per a tota aquella documentació i tràmits que siguin necessaris durant el procediment. 
 
 
 
17.0.- AUTORITZACIÓ CANVI DATES INSTAL. CIRC 
 
Vista la instància presentada el dia 29 de setembre de 2021, amb registrada d’entrada  
número E2021003750, de la companyia de teatre circ Amazona, sol·licitant permís per 
a la instal·lació del Circ Amazona (circ sense animals) a Sant Julià de Vilatorta, els dies 
11, 12 i 13 de març de 2022, per fer el seu espectacle infantil itinerant. 



 
 

 
 

 
Vista la instància presentada el dia 27 de gener de 2022, amb registrada d’entrada  
número E2022000283, de la companyia de teatre circ Amazona, sol·licitant canviar les 
dates d’actuació, passant a ser els dies 18, 19 i 20 de març de 2022, per fer el seu 
espectacle infantil itinerant. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, en el qual posa de manifest: 
 
“.../... 
3. CONCLUSIONS: 
Un cop realitzada la comprovació de requisits formals i materials relatius a la llicència 
sol·licitada, s’informa favorablement la concessió de Llicència municipal per a 
espectacle de circ en establiment obert al públic de caràcter no permanent desmuntable 
al terreny situat a l’avinguda de Sant Llorenç (ref.Cadastral 4317345DG4441N0001JJ) 
– part posterior del pavelló d’esports municipal de Sant Julià de Vilatorta – amb les 
següents condicions: 
 
- El muntatge es podrà realitzar els dies 15, 16 i 17 de març de 2022 
- Les actuacions es realitzaran els dies 18, 19 i 20 de març de 2022 
- El desmuntatge es realitzarà el dia 21 de març de 2022 
- Un cop finalitzat el desmuntatge el titular haurà de deixar l’espai ocupat net (art.43 
Decret 112/2010), lliures de residus i deixalles, en bon estat i procedint a retirar tota la 
propaganda distribuïda al municipi. Amb la finalitat de respondre dels perjudicis que 
l’activitat pugui ocasionar a l’espai afectat i en llur entorn, caldrà dipositar una fiança de 
300 euros. 
- El titular haurà de gestionar correctament els residus generats per l’activitat atès que 
al municipi no hi ha contenidors de deixalles. 
- En compliment de l’article 39.3 del Decret 112/2010, l’activitat no es podrà exercir 
sense disposar del control inicial favorable emès per una entitat col·laboradora de 
l’Administració per al control d’establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu 
muntatge i comprovat el seu funcionament i adequació al projecte presentat.  
- En compliment de l’article 36.2 del Decret 112/2010 i tal i com indica el punt 9 del 
projecte tècnic, abans d’exercir l’activitat el tècnic competent haurà de presentar un 
certificat conforme l’establiment s’adequa a les disposicions de legislació sobre 
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
- L’ocupació de l’establiment no superarà en cap cas les 300 persones indicades al 
projecte. A tal efecte, el recinte haurà d’estar adequadament delimitat per permetre el 
control de l’aforament i la correcte evacuació del públic. 
- El titular haurà d’aplicar el Pla de contingència i actuació per malalties transmissibles 
emergents amb potencial d’alt risc-COVID19 restant adaptat, en tot cas, a les exigències 
que siguin vigents en les dates d’actuació per part de les autoritats sanitàries.” 
 
Vistos els articles  41 i 43 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa 
dels Espectacles Públics i Activitats Recreatives que fan referència a l’obtenció de la 
llicència municipal pels espectacles de circ duts a terme en establiments oberts al públic 
de caràcter no permanent desmuntable i al títol habilitant per a l’ús dels espais oberts al 
públic. 
 
Vist l’article 218.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 57.2 del Reglament del Patrimoni 
dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, (en 
endavant, RPC) pel que fa a la necessitat d’obtenció de llicència per la utilització del 



 
 

 
 

domini públic local. Concretament, d’acord amb aquest últim precepte legal, la llicència 
es concedeix a precari i té caràcter temporal. 
 
Vist el que disposa l’article 6è. de l’ordenança fiscal núm. 13 que regula la taxa per 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, pel qual s’aplicarà una 
taxa de 125 €/dia (a partir de 201 m2). 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Concedir la llicència municipal per a l’espectacle infantil de circ que es durà a 
terme en un establiment obert al públic de caràcter no permanent i desmuntable, 
condicionada a la presentació de la següent documentació i al compliment de les 
condicions establertes en l’informe de l’enginyer: 
 

 Amb la finalitat de respondre dels perjudicis que l’activitat pugui ocasionar a 
l’espai afectat i en llur entorn, caldrà dipositar una fiança de 300 euros. 
 

 En compliment de l’article 39.3 del Decret 112/2010, l’activitat no es podrà exercir 
sense disposar del control inicial favorable emès per una entitat col·laboradora 
de l’Administració per al control d’establiments i espectacles que hagi 
inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament i adequació al 
projecte presentat.  

 

 En compliment de l’article 36.2 del Decret 112/2010 i tal i com indica el punt 9 
del  projecte tècnic, abans d’exercir l’activitat el tècnic competent haurà de 
presentar un certificat conforme l’establiment s’adequa a les disposicions de 
legislació sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 

 
Segon: Atorgar autorització per a l’ocupació de domini públic per a la instal·lació de 
carpes i caravanes al terreny situat a l’avinguda de Sant Llorenç (ref. Cadastral: 
4317345DG4441N0001JJ) - part posterior del pavelló esportiu de Sant Julià de Vilatorta, 
pels dies 15, 16 i 17 de març de 2022, pel muntatge i pels dies 18, 19 i 20 de març de 
2022, per a la representació, condicionada a complir les prescripcions que es desprenen 
de l’informe emès per l’enginyer municipal i també a: 
- Que respectin l’entorn i el mobiliari urbà. 
- Que mantinguin l’entorn net de deixalles i brossa durant els dies que realitzi l’activitat. 
 
Tercer:  Aprovar la liquidació de la taxa que meritarà en el moment en que es faci efectiva 
del domini públic, que és d’un import de 750,00 € d’acord amb el que disposa l’article 
6è. de l’ordenança fiscal 13 que regula la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys públics i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
Quart:  Notificar aquest acord als interessats i al servei dels Vigilants Municipals, perquè 
en facin un seguiment per tal de vetllar el seu compliment. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
18.0.- TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 



 
 

 
 

 
Vista la sol·licitud i documentació referent a l’atorgament de targeta d’aparcament 
individual provisional per a persona amb discapacitat com a titular conductor, i amb el 
següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2022000248, en data 26 de gener de 2022 sol·licitant la targeta d’aparcament 
individual per a persona amb discapacitat com a titular conductor. 

 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa. 
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 97/2002, 
de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres 
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 13/2014 
i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar la targeta d’aparcament individual provisional per a persona amb 
discapacitat com a titular conductor, amb les condicions establertes en la normativa 
vigent. 
 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones amb 
discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedor del 
règim de recursos que li corresponen. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
19.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta de Govern Local per part de diferents Administracions 
Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions 
corresponents. 
 
20.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registres d’entrada referents a queixes i 
suggeriments des de la darrera sessió i que es gestionaran des de cada regidoria en 
funció de les respectives delegacions. 



 
 

 
 

 
21.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Repàs agenda dels propers quinze dies. 
 
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, 


