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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 7 de febrer de 2022, que s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense cap esmena. 
 
 
2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 4/2022 
 
La següent relació de despeses 4/2022 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/2022/201 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 97,20 

07/02/2022 AOC:117640994 PAQ-6 ROLLO HYGENIUS/IDENTITY HANDS TOA 

F/2022/202 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 377,52 

07/02/2022 AOC:117624837 Servei de manteniment anual 1 dispositiu SIGFOX (LECTURES TEMPERATURA LEGIONEL.LA) 

F/2022/204 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 108,90 

08/02/2022 AOC:117717416 LW1106A, TONER HP 
 

F/2022/205 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 148,83 

08/02/2022 AOC:117697415 Revistes Nadal N 91 / Lamines exposición futbol + composición 

F/2022/206 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 39,91 

08/02/2022 AOC:117723982 CABLE HDMI VIVANCO 10 METRES, CABLE TELE SALA DE PLENS 

F/2022/207 B59376418 CARBURANTS NURI SL 2.472,39 

09/02/2022 AOC:117762306 Gasoil Automoció 
 

F/2022/208 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 169,59 

09/02/2022 
AOC:117794497 ENRROLLACABLE 3 X 1 5 4 5 METRES / TOPE PERSIANA 60 MM / COLA ADHESIVA BARRA RAPID 
ECO / PANY KEYA / BAGA 

F/2022/209 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 124,27 

09/02/2022 AOC:117753547 PANTALON-CLASSIC-ELASTIC-GRIS-M  / POLAR-A/V-AMARILLO/MARINO-L 

F/2022/210 B61118907 PROKIPTON SL 122,42 

09/02/2022 AOC:117756868 KIPABSORB B 1000 ML.-M- 

F/2022/211 B61118907 PROKIPTON SL 145,55 

09/02/2022 
AOC:117756970 ENVAS+TAPA FRONTISSA PP 750CC.(50 UN)  / TARRINA BLANCA PP.500 CC (PAQ.50 UN) / TAPA 
TARRINA TRAN.PP 250/5 

F/2022/212 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 106,61 

09/02/2022 AOC:117763828 cuixes de pollastre / ous mitja dotzena / ossos espinada / burguer meat de vedella / bistec extra / pit de 

F/2022/213 7709XXXXX  685,25 

10/02/2022 
AOC:117819539 ALBARA 01/22 PATULEIA / ALBARA 02/22 PATULEIA / ALBARA 03/22 PATULEIA / ALBARA 04/22 
PATULEIA / ALBARA 05/ 

F/2022/214 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 20,84 



 
 

 
 

10/02/2022 AOC:117838693 L04020900-50 - DOWNLIGHT BL 18W 5000K - LEDSON / raee 

F/2022/215 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 79,18 

10/02/2022 
AOC:117839353 L03000600-60 - PROYECTOR IP65 30W 6500K - LEDSON / 001226-SIFÓN BOTELLA S-135 SALIDA 
HORIZONTAL LAVABO BID 

F/2022/216 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 92,53 

10/02/2022 
AOC:117839988 8309-BRIDA 140x3,5 POLIAMIDA NEGRA-INTERFLEX / 7207-BRIDA 200x2,5 POLIAMIDA NATURAL-
INTERFLEX / L04020900- 

F/2022/217 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 1.815,00 

11/02/2022 AOC:117881942 N.Albara:220524  Data: 31-01-22 / Pressupost: 20233-0.. / ROCALLA CARRER DE SAU 

F/2022/218 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 315,27 

11/02/2022 
AOC:117910259 SEA600X200N1P - Senyal d'alumini, rectangular 600x200 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural 
(plata) 

F/2022/219 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 71,28 

11/02/2022 
AOC:117920331 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 310799 ; Actual BN= 
312204 Ubicación: PÇA. 

F/2022/220 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL 48,40 

11/02/2022 
AOC:117888099 PERTANY AL CENTRE DE DIA / NÚM.REPARACIÓ 22048 / RENTAPLATS / NETEJAR FILTRE TUB 
ABRILLANTADOR+ CANVIAR GA 

F/2022/221 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 751,24 

11/02/2022 
AOC:117898189 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2022/231 A58492117 VICREU S.A. 12,56 

17/02/2022 AOC:118125791 ESCOMBRA FISKARS PER FULLES L 

F/2022/237 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 39,68 

17/02/2022 AOC:117979327 PAQUETE-6 BOBINA SECAMANOS 2 C 1,1 KG 

F/2022/238 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 99,40 

17/02/2022 AOC:118070487 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60 S/NANSA / BOSSA DEIXAL.G-110 85X105 10U NEGRE 

F/2022/240 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 62,57 

17/02/2022 AOC:118105185 bistec extra / ous mitja dotzena / cuixes de pollastre / pit de pollastre / pernil de gall dindi 

F/2022/241 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 39,91 

17/02/2022 AOC:118112352 CALEFACTOR ROWENTA  1000-2000W 

F/2022/242 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 10,02 

17/02/2022 AOC:118132491 PACK DE PILES LR6 AA / PILA ALKALINA R3 

F/2022/244 G66436064 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 749,00 

17/02/2022 
AOC:118170990 S1 - Quota 2022 ( (Factura exempta d'IVA amb l'article 20. Uno.12 de la llei 37/1992, de 28 de 
desembre, d 

F/2022/246 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 118,24 

18/02/2022 AOC:118246577 6 CANELONS DE CARN / 3 CANELONS DE CARN SENSE GLUTEN 

F/2022/247 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 578,99 

18/02/2022 AOC:118248019 FORMIGÓ ARMAT HA-25 / HORES EXCÉS DESCÀRREGA (PLAÇA ESGLÈSIA I VILALLEONS) 

F/2022/248 X192XXXXX  880,00 

18/02/2022 AOC:118112763 Espectacle-Taller "L'Amàlia i les ombres Lunars 

F/2022/249 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 623,54 

18/02/2022 
AOC:118254219 RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS 
CAMIÓ PETIT / RESTES VEG 

F/2022/250 A08728636 R.V.S.A. 54,98 

07/02/2022 ITV VEHICLE 8963-LFF 
 

F/2022/251 Y082XXXXX  107,55 

15/02/2022 DINAR ESPAI NATURAL 
 

F/2022/252 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 561,03 

15/02/2022 50 TARGETES DE TRANSPORT MÉS PORTS 

F/2022/253 A08728636 R.V.S.A. 39,58 

16/02/2022 ITV VEHICLE E-8421-BCJ 
 

F/2022/254 A08447369 EL 9 NOU 195,00 

18/02/2022 AOC:118262041 Període 15/02/2022 - 14/02/2023 



 
 

 
 

F/2022/264 B12977708 AGRICOLA BIHERVA SL 554,18 

17/02/2022 CINTA ESPORTIVA PER CURSA "DONES EN MARXA" 

F/2022/265 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 52,05 

18/02/2022 AOC:118268948 1.00 - Internet 1000Mb promo 2021 (,Carrer de Sant Ponç, 18 (Sant Julià de Vilatorta)) / 1.00 - Internet 8 

F/2022/266 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 52,05 

18/02/2022 AOC:118268947 1.00 - Internet 1000Mb promo 2021 (,Carrer de Sant Ponç, 18 (Sant Julià de Vilatorta)) / 1.00 - Internet 8 

F/2022/267 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 29,99 

18/02/2022 MANXA DE PEU PER BICICLETES 
 

F/2022/268 4613XXXXX  105,73 

18/02/2022 PALOMITAS SAL (SESSIONS CINEMA) 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 143-21 
 
Expedient núm.:  143/21 
  
Objecte: construcció de 2 edificis bifamiliars (3a.fase), execució de la totalitat de la 
pl.soterrani i estructura de 2 edificis bifamiliars (4a.fase)  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Domus 
Osona SL i que consisteix en construcció de 2 edificis bifamiliars (3a.fase) execució de 
la totalitat de la pl.soterrani i estructura de 2 edificis bifamiliars (4a.fase).  
 
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 Domus Osona 
SL per a l’execució de les obres consistents en construcció de 2 edificis bifamiliars 
(3a.fase), execució de la totalitat de la pl.soterrani i estructura de 2 edificis bifamiliars 
(4a.fase), situades a carrer Lluís Companys, 11-13 i 15-17, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- 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 la llicència de primera ocupació, cal aportar un document signat pel promotor dels 
treballs, en el que es justifiqui el compromís d’inscriure en les escriptures de les parcel·les 
resultants, les constitucions de pas del ascensor i de la planta soterrània 

- 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. 

- 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 tal i com determina el RD 210/2018, de 6 d’abril. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de paviments de 
calçades i voreres, per un valor de: 33,25 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 1.496,25 €. 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 
358.200,00 € (fase 3) + 149.920 € (fase 4) = 508.120 € i no es considera adequat, ja 
que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 
842.451,76 € segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal : 

 
Superfície construïda garatge soterrat 229,60 + 232,10 : 461,70 m2   

Superfície construïda habitatge entre mitgeres fase 3 : 486,40 m2 
Superfície construïda habitatge entre mitgeres fase 4 : 245,80 m2 

Superfície construïda habitatge en testera fase 4 : 245,80 m2 
garatge soterrat - 461,70 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,20(Cu)= 339.737,33 € 

hab. entre mitgeres fase 3 - 486,40 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,40(Cu)= 347.970.56 € 
hab. entre mitgeres fase 4 - 245,80 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,40(Cu)= 175.845,32 €  

x 40 % = 70.338,12 € 
hab. en testera fase 4 - 245,80 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,40(Cu)= 211.014,38 € 

 x 40% = 84.405,75 € 
842.451,76 € 

o Base imposable :  842.451,76 € 
o Quota:  842.451,76 € x (T) 3,00 % =  25.273,55 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 842.451,76 € ) =  872,45 € 

       

TOTAL: (Impost)  25.273,55 € + (Taxa)  872,45 €    = 26.146,00 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 151-21 
 
Expedient núm.:  151/21 
Emplaçament:  carrer Sant Martí, 1 
Promotor:  Gurbtec Telecom SL 
Objecte: col·locació d'un pal de telecomunicacions per a telecomunicacions  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gurbtec 
Telecom SL i que consisteix en col·locació d'un pal de telecomunicacions per a 
telecomunicacions.  
 
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 Gurbtec 
Telecom SL per a l’execució de les obres consistents en col·locació d'un pal de 
telecomunicacions per a telecomunicacions, situades a carrer Sant Martí, 1, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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: 
 

- D’acord amb el Pla de desplegament de fibra òptica aprovat al municipi, en els 
trams i/o sectors del municipi on no hi hagi canalitzacions soterrades, com és el 
cas, s’admet el desplegament aeri amb els següents condicionants: 
 

- El desplegament podrà ser aeri, però no podrà envair en cap cas el sòl privat ni 
el sòl públic que no estigui destinat a vials. Tampoc se’ls hi podrà ocupar l’espai 
aeri (dret de vol) dels mateixos. Els suports verticals, s’hauran de complir totes 
les normatives que siguin d’aplicació, en especial el codi d’accessibilitat de 
Catalunya. En cap cas es podrà reduir el nivell de compliment pre-existent. El 
cablejat es desplegarà preferiblement seguint el traçat de les altres línies de 
telecomunicacions que hi poguessin haver.  

-Compromisos: 
Quan en un sector es construeixi una nova canalització soterrada per a 
telecomunicacions, l’Ajuntament ho comunicarà  a l’operador i aquest haurà de 
fer la conversió de la instal·lació aèria a soterrada en un termini no superior a 
cinc anys comptats des de la data que es va efectuar el desplegament aeri del 
sector afectat. Aquesta conversió anirà totalment a càrrec de l’operador i, en cap 
cas, suposarà cap cost ni per l’Ajuntament ni pels abonats. 

-Permisos i autoritzacions: 
En cas que per necessitats raonades dels autoritzants s’hagués d’efectuar algun 
desplaçament o modificació parcial o permanent de la infraestructura, dels seus 
accessoris i/o dels elements complementaris, aquesta es portarà a terme per part 
de l’operador en un període màxim d’un mes des de la data de comunicació per 
part de l’afectat i amb càrrec exclusiu a l’operador titular de la infraestructura, 
sense que es pugui repercutir de cap forma al sol·licitant. 

 
- 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 (telefonia, gas, aigua, 

baixa tensió, gas, 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 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 
647,95 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 
 

o Base imposable:  647,95 € 
o Quota:  647,95 € x  3,00 % =  19,44 € 

 
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 647,95 €) =  30,64 € 
 

TOTAL: (Impost)  19,44 € + (Taxa)  30,64 € = 50,08 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 189-21 
 
Expedient núm.:  189/21 
Emplaçament:  carrer Girona i carrers adjacents 
Promotor:  Telefonica de España SAU 



 
 

 
 

Objecte: substitució d'elements de xarxa de telefonia: 3 postes de fusta, 2 de formigó i 
5 riostres  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Telefonica 
de España SAU i que consisteix en substitució d'elements de xarxa de telefonia: 3 postes 
de fusta, 2 de formigó i 5 riostres.  
 
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 Telefonica de 
España SAU per a l’execució de les obres consistents en substitució d'elements de xarxa 
de telefonia: 3 postes de fusta, 2 de formigó i 5 riostres, situades a carrer Girona i carrers 
adjacents, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 15 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: 
 

- D’acord amb el Pla de desplegament de fibra òptica aprovat al municipi, en els 
trams i/o sectors del municipi on no hi hagi canalitzacions soterrades, com és el 
cas, s’admet el desplegament aeri amb els següents condicionants: 

- El desplegament podrà ser aeri, però no podrà envair en cap cas el sòl 
privat ni el sòl públic que no estigui destinat a vials. Tampoc se’ls hi podrà 
ocupar l’espai aeri (dret de vol) dels mateixos. Els suports verticals, 
s’hauran de complir totes les normatives que siguin d’aplicació, en 
especial el codi d’accessibilitat de Catalunya. En cap cas es podrà reduir 
el nivell de compliment pre-existent. El cablejat es desplegarà 
preferiblement seguint el traçat de les altres línies de telecomunicacions 
que hi poguessin haver.  

-Compromisos: 
Quan en un sector es construeixi una nova canalització soterrada per a 
telecomunicacions, l’Ajuntament ho comunicarà  a l’operador i aquest 
haurà de fer la conversió de la instal·lació aèria a soterrada en un termini 
no superior a cinc anys comptats des de la data que es va efectuar el 
desplegament aeri del sector afectat. Aquesta conversió anirà totalment 
a càrrec de l’operador i, en cap cas, suposarà cap cost ni per l’Ajuntament 
ni pels abonats. 

-Permisos i autoritzacions: 
En cas que per necessitats raonades dels autoritzants s’hagués 
d’efectuar algun desplaçament o modificació parcial o permanent de la 
infraestructura, dels seus accessoris i/o dels elements complementaris, 
aquesta es portarà a terme per part de l’operador en un període màxim 
d’un mes des de la data de comunicació per part de l’afectat i amb càrrec 
exclusiu a l’operador titular de la infraestructura, sense que es pugui 
repercutir de cap forma al sol·licitant. 

- No es poden iniciar els treballs sense la signatura del assumeix d’un tècnic que 
es responsabilitzi dels treballs a executar.  

- 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, gas 
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 a col·locar. 



 
 

 
 

- No es pot modificar l’actual ubicació dels pals existents respecte els nous, 
únicament si es per ubicar-ho en la mitgera entre dues finques. Si es vol fer 
alguna altra ubicació cal passar pels serveis tècnics municipals per determinar la 
millor ubicació. 

- 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.  
 

o Quota:  exempt € 
 
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  €) =  exempt € 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  exempt € + (Taxa)  exempt € = exempt Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 192-21 
 
Expedient núm.:  192/21 
Emplaçament:  Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 1 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: escomesa de gas per nou subministrament  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa de gas per nou subministrament.  
 
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 per nou 
subministrament, situades a Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 1, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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 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. 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 5-22 
 
Expedient núm.:  5/22 
  
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència 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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació annexada el dia 1 de juny de 2021, 
amb ID Registre E2021002147 i de 11 de juny de 2021 amb ID Registre 
E2021002337 per la qual s’aporta documentació a requeriment de l’Ajuntament. 

- 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 mateix article, regula que en cobertes planes no es podrà sobrepassar el 
gàlib superior format per una línia horitzontal situada a 1,20 respecte el forjat de 
coberta. El projecte incorpora una secció en la qual s’acota la placa a 1,10m 
respecte el forjat. 

- 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 6.429,47 
€ i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia 
solar disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica 
d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 4,60 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable: 6.429,47 €. 
o Quota:  6.429,47 € x 3,50 % =  225,03 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 11,25 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de 6.429,47 €) = 41,42 € 
 

TOTAL: (Impost)  11,25 € + (Taxa)  41,42 €  = 52,67 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 9-22 
 
Expedient núm.:  9/22 
 
Objecte: millora aïllament tèrmic d'una paret de 10 m2 amb llana de roca de 5 cm de 
guix i paret de totxana  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Carme 
Riera Riba i que consisteix en millora aïllament tèrmic d'una paret de 10 m2 amb llana 
de roca de 5 cm de guix i paret de totxana.  
 
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 millora aïllament tèrmic d'una paret de 10 m2 amb llana de 
roca de 5 cm de guix i paret de totxana. 
 
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. 

- No es podran començar les obres fins a aportar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs. 

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

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



 
 

 
 

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

- En 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 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 cas que l’envà es faci per l’exterior, haurà de tenir l’acabat arrebossat i pintat, 
segons determina la carta de colors municipals.  

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 500,00 
€ i es considera adequat 
 
 

 
o Base imposable :  500,00 € 
o Quota:  500,00 € x 3,50 % = 17,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de  500,00 € ) =  35,50 € 

   

TOTAL: (Impost)  17,50 € + (Taxa)  35,50 € = 53,00 Euros 

 
 Resultat: Aprovat per unanimitat. 
    
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 12-22 
 
Expedient núm.:  12/22 
 
Objecte: sanejament i nou pavimentat cobert exterior (34 m2)  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres que consisteix en sanejament i nou 
pavimentat cobert exterior (34 m2).  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en sanejament i nou pavimentat cobert exterior (34 m2), 
situades a plaça Montseny, 6, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 3.600,00 
€ i es considera adequat 

 
o Base imposable : 3.600,00 € 
o Quota:  3.600,00 € x  3,50 % =  126,00 € 

 
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 3.600,00 € ) =  38,60 € 

     
 

TOTAL: (Impost)  126,00 € + (Taxa)  38,60 €  = 164,60 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 19-22 
 
Expedient núm.:  19/22 
Objecte: legalització d'un porxo  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Carles 
Paricio Pujol i que consisteix en legalització d'un porxo.  



 
 

 
 

 
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 legalització d'un porxo 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 



 
 

 
 

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

1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 
- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar la memòria i el full 

assumeix de les obres degudament signats pel tècnic redactor. En cas de no 
voler-se visar, cal aportar el justificant de col·legiació.  

- 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. 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 305,72 
€ i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 1.568,25 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

4,65 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,6(Cu)= 1.568,25 € 
 

o Base imposable : 1.568,25 € 
o Quota:  1.568,25 € x 3,50 % = 54,89 € 

 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 35 € + (1/1000 de 1.568,25 €) =  36,56 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  54,89 € + (Taxa)  36,56 €  =  91,45 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
     
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 20-22 
 
Expedient núm.:  20/22 
Emplaçament:  carrer Caramelles, 7 
Promotor:  Gurbtec Telecom SL 
Objecte: construcció d'un pericó de telecomunicacions  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Gurbtec 
Telecom SL i que consisteix en construcció d'un pericó de telecomunicacions.  



 
 

 
 

 
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 Gurbtec 
Telecom SL per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un pericó de 
telecomunicacions, situades a carrer Caramelles, 7, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 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 (telefonia, gas, aigua, 
baixa tensió, gas, 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 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 
359,97 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:  359,97 € 
o Quota: 359,97 € x  3,50 % =  12,60 € 

 
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 359,97 €) =  35,35 € 
 

TOTAL: (Impost)  12,60 € + (Taxa)  35,35 € = 47,95 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIÓ 6-21 C. FONT TITUS, 8 
 
Vista la comunicació de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer 
de la Font d’en Titus, núm. 8 d’aquesta població. 
  
Atès el que disposa l'article 187 bis del text refós de la Llei d’Urbanisme i els articles 71 i 
75 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  
 
Segons l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Atorgar a l’assabentat de la comunicació de primera ocupació  d’un habitatge 
unifamiliar aïllat,  situat al carrer de la Font d’en Titus, núm. 8, del qual es va obtenir llicència 
d’obres,  per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, per acord de la 
Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2019 (exp. núm. 27/19).  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 18/2017, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, en relació a l’habitabilitat dels habitatges. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 



 
 

 
 

 
 
 
13.0.- SUBVENCIONS PER A PROJECTES ADREÇATS A RECUPERAR LA 
MEMORIA DEMOCRATICA 
 
Vista l’Ordre JUS/36/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar 
la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial 
de Catalunya del període 1931-1980, i es deroga l'Ordre JUS/198/2020. 
 
Vista la RESOLUCIÓ JUS/120/2022, de 23 de gener, per la qual s'obre la convocatòria 
per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes 
adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i la difusió 
del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions 
desenvolupades l'any 2022. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té la voluntat de reprendre les jornades 
de l’Aeròdrom Vilatorta, amb 5 edicions anteriors, i que tenen com a objectius principals 
donar a conèixer l’Aeròdrom de Vilatorta, fer divulgació dels períodes històrics de la II 
República, Guerra Civil i Postguerra, contribuir en la recuperació de la memòria histórica, 
dignificar les víctimes directes i indirectes de la Guerra Civil o prendre consciència de 
l’impacte de la Guerra Civil en el nostre territori, entre d’altres. 
 
Vist que dins de les actuacions previstes per a reprendre l’esmentada activitat s’ha 
plantejat, per una banda, la reedició de material informatiu sobre la ruta de l’Aeròdrom 
en format díptic i que també pugui ser utilitzat en format digital; i, d’altra banda, dur a 
terme una obra de teatre sobre les brigades internacionals en el marc de les jornades 
per tal de dinamitzar les jornades i fer-les atractives per a un públic més ampli. 
 
Havent-se demanat els pressupostos corresponents i elaborada la memòria descriptiva 
de l’actuació. 
 
Atès que, d’acord amb les bases, es tracten d’actuacions que poden ser objecte de 
subvenció en el marc de l’esmentada convocatòria i que el termini de presentació de 
sol·licituds acaba el 2 de març de 2022. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya en el marc de 
les subvencions subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la 
memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de 
Catalunya del període 1931-1980 per a la realització de l’activitat de les VI Jornades de 
l’Aeròdrom de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar la realització de l’activitat de les VI Jornades de l’Aeròdrom de Vilatorta. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la presentació de 
la sol·licitud així com per a la signatura i presentació de tota aquella documentació que 
pugui ser necessària. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
 
 
14.0.- ADHESIO A LA XARXA D'HABITATGES D'INSERCIO SOCIALS PER A L'ANY 
2021 
 
Vist l’acord marc per a l’adhesió a la Xarxa d’habitatges d’inserció socials per a l’any 
2021 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el qual inclou en el seu annex 2 l’habitatge 
cedit a través de conveni a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, habitatge situat al 
carrer Anna Xica 13, bloc 1, baixos 3a. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament seguir adherit a la xarxa d’habitatges d’inserció 
socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya així com rebre l’ajut corresponent per 
a la gestió de l’habitatge cedit.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Adherir-se a l’acord marc per a l’adhesió a la Xarxa habitatges d’inserció social 
per a l’any 2021 per l’habitatge Anna Xica 13, bloc 1 baixos 3ª. 
 
Segon.- Aprovar formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges 
d’inserció per a l’any 2021 i incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a 
l’any 2021, un cop presentades les justificacions de les despeses relatives a l’habitatge 
esmentat.  
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de la sol·licitud d’adhesió així com de 
qualsevol altre document o tràmit que pugui ser necessari. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als efectes 
oportuns. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
15.0.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO FINAL I LIQUIDACIO DEL CONTRACTES 
D'OBRES DE L’OBRA DE MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN 
EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL PASSEIG VERDAGUER I EL CARRER DEL PARE 
MANYANET A SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
En la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 25 
de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra de millora i 
adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer 
del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Obras, Servicios y 
Mantenimientos Egara S.L. pel preu de 169.600 €, més 35.616 € en concepte d’IVA. 
 
En data 15 de juny de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra 
i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra. 
 



 
 

 
 

Vista la certificació núm. 5 de l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el 
tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de 
Vilatorta, presentada per l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L., amb 
la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 11.012,92 €, IVA inclòs. 
 
Vista l’acta de preus contradictoris núm.1 presentada per la direcció d’obra amb la 
conformitat de l’empresa contractista. 
 
Atès que la Junta de Govern Local ha aprovat les certificacions d’obra que la direcció 
facultativa ha emès d’acord amb el que es disposa en l’article 240 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i que comprenen l’obra executada conforme al projecte, 
havent-se abonat en concepte de pagaments a compte sotmeses a les rectificacions, 
variacions que es produeixin en l’amidament final i sense suposar l’aprovació i la 
recepció de les obres que comprenen. 
 
En data 20 de gener de 2022 es va signar l’acta de recepció de les obres pel 
representant de l’Ajuntament, per la direcció facultativa, i per la direcció tècnica de 
l’empresa adjudicatària. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 243.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
en el termini del tres mesos comptats des de la recepció l’òrgan de contractació aprovarà 
la certificació final de les obres executades. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm.1 i la certificació núm.5 i final de 
l’obra i, conseqüentment, aprovar la liquidació de l’obra de millora i adequació de les 
instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare 
Manyanet a Sant Julià de Vilatorta, per un import de 11.012,92 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.450.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2022, una vegada 
incorporat el romanent de crèdit del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Notificar al contractista Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L. aquest 
acord fent-li notar que una vegada exhaurit el termini de garantia establert en els 
documents contractuals, respondrà pels danys i perjudicis que es produeixin o 
manifestin durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de la seva recepció. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
16.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Es relacionen a continuació les autoritzacions i altres informacions tractades durant la 
sessió:  
 
Núm.registre: E2022000442 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud parada xurreria festa major 
Resultat: Pendent d’informe d’enginyer. 
Observacions: - 



 
 

 
 

 
 
Núm.registre: E2022000433 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud instal·lar parada xurreria i xocolata per caramelles 
Resultat: Pendent d’informe d’enginyer. 
Observacions: - 
 
 
Núm.registre: E2022000514 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud lloc per dormir grup escolta 
Resultat: Autoritzat 
Observacions: Es gestionarà per part de la regidoria de cultura, Cristina Suñén. 
 
 
Núm.registre: E2022000528 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud aula de cultura reunió de farmacèutics 
Resultat: Autoritzat. 
Observacions: La reserva d’espais es gestionarà per part de la tècnica Maria Cunill (93 
812 21 79). Qualsevol canvi o necessitat relacionada amb la reserva d’espai s’haurà de 
comunicar. 
 
 
Núm.registre: E2022000556 
 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud parada xurreria festa major 
Resultat: Pendent d’informe d’enginyer. 
Observacions: - 
 
 
Núm.registre: E2022000615 
Sol·licitant: ESCOLA BELLPUIG 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud material per carnaval 
Resultat: Aprovat. 
Observacions: - 
 
 
Núm.registre: E2022000617 
Sol·licitant: CLUB NATACIÓ VIC-ETB 
Objecte de la sol·licitud: Sol·licitud anul·lar instancia permís de pas Duatló 
Resultat: Es dona compte a la Junta de Govern als efectes d’anul·lar l’acord d’aprovació 
pres amb anterioritat. 
Observacions: - 
 
 
Núm.registre: E2022000621 
Objecte de la sol·licitud: Permís per utilitzar ermita Sant Roc per missa aniversari 50 
anys casats 
Resultat: Autoritzat. 
Observacions: Gestiona l’autorització Èrica Gilabert 
 
 
 



 
 

 
 

16.1.- INFORMACIO DE SUBVENCIONS 
 
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 les diferents Administracions 
Públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions 
corresponents. 
 
 
16.2.- 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 delegacions corresponents. 
 
 
 
 
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, 
 


