
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000017  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 14 de setembre de 2020 
Horari: De les 19:00 hores a les 21:45 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martínez Costa, secretària-interventora  

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 42-20 
4.- LLICENCIA OBRES 69-20 
5.- LLICENCIA OBRES 76-20 
6.- LLICENCIA OBRES 94-20 
7.- LLICENCIA OBRES 103-20 
8.- LLICENCIA OBRES 107-20 
9.- SOL·LICITUD AJORNAMENT I FRACCIONAMENT QUOTA TAXA SERVEIS 
D'INTERVENCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ AMB ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS. 
EXPEDIENT 4/20 
10.- SUBVENCIÓ IGUALTAT PACTO DE ESTADO 
11.- APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES 
D'EDUCACIÓ INFANTIL DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PATUELIA 2020 
13.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE 
L'ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202 ENTRE ELS PK 
0+000 A 1+230 TM SANT JULIA DE VILATORTA 
14.- ALTRES INFORMACIONS 
15.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

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 31 d’agost de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  



 
 

 
 

 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 17/2020 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 Núm. Entrada Cognoms i nom o raó social 

 Data registre Text 
explicatiu 

 
Euros 

F/2020/1266 772XXXXX
F JOAN TORRENTS FRANCH 32,67 

24/07/2020 AOC:85384623 arreglar aixeta de piscines 

 F/2020/1267 774XXXXX
W MARC RIERA ARIAS 533,50 

24/07/2020 AOC:85381673 concert Cavaliere Trio reinauguració parc de les 7 fonts 

 F/2020/1268 B65237265 EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES AMBIENTALS SL 1.694,00 

24/07/2020 AOC:85382738 Projecte de millora i adequació de les instal·lacions d'aigua, gas, línia elèctrica de baixa 
tensió i telec 

 F/2020/1289 A17054370 PINTURES M.VICH SA 246,45 

24/07/2020 AOC:85395151 ACV20002152 PENT 17531 ECOBLOCK ANTIGOTA 50X15 / ACV20002152 PLASTICO CON CINTA 
SF90 20X 270 / ACV20002152 

F/2020/1290 A08447369 EL 9 NOU 329,12 

24/07/2020 AOC:85395694 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10514880-1 Títol LLAR 
D'INFANTS 

 F/2020/1302 B60301496 SICAL 217,41 

29/07/2020 AOC:85514478 LATERAL D600/950 C600 PLP 3 X 2 /AC 3.3 X 0.6 NEUT / PORTES 2 - P 

 F/2020/1303 339XXXXX
X TERESA MANZANO EGUIARES 559,99 

29/07/2020 AOC:85522421 OVARIOHISTERECTOMIA  / CASTRACIO 

 F/2020/1304 B17982166 ALKIRENT SERVI SL 1.689,26 

29/07/2020 AOC:85551528 GESTIÓN RESIDUOS [00100]. 8 % Sobre Alquiler. URINARI ( FESTA MAJOR 2020 ) / URINARI  
PIRAMIDE 4 ESTACIONS 

F/2020/1305 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 53,60 

29/07/2020 AOC:85557392 REF: CASAL AVIS- CELER PANTALLA LED 60X60 40W 4000K / TASSA RECICLATGE 
ECORAEE 

 F/2020/1306 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 52,81 

29/07/2020 AOC:85557390 REF: CAP- CELER PANTALLA MONOBLOK LED 36W 4000K / TASSA RECICLATG 
ECORAEE 

 F/2020/1308 F17678640 MÚSICS DE CATALUNYA SCCL 4.477,00 

29/07/2020 AOC:85550984 IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA "ROSALEDA" EL DIA 19 DE JULIOL 
DE 2020 A SANT JULIÀ DE VILA 

F/2020/1312 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

31/07/2020 AOC:85686587 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, c 

F/2020/1313 B55257687 TOTTEX UNIFORMES S.L. 13,21 

31/07/2020 AOC:85712042 REF.:VIGILANT 1003 / Nº TIP PVC DE PLC. A/V 

 



 
 

 
 

F/2020/1314 339XXXXX
Y ALBERT BAGUÉ CAMBRA 121,00 

31/07/2020 AOC:85728040 Gravació i emissió Ple extraordinari 15 juny 2020 

 F/2020/1315 339XXXXX
Y ALBERT BAGUÉ CAMBRA 121,00 

31/07/2020 AOC:85728129 Gravació i entrega Ple Municipal del 29 de juny de 2020 

 F/2020/1316 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 28,46 

31/07/2020 AOC:85681744 Carnets abonaments picina adhesius 

 F/2020/1317 B62970967 CATALONIA WATER SAFETY SL 6.022,17 

01/08/2020 AOC:85766892 Serveis de Socorrisme 2-3 

 F/2020/1319 B60748431 SERVEIS I ACCESSORIS GURB SL 984,26 

01/08/2020 AOC:85777518 PNEUMÀTICS NOUS DEL DARRERA, MAQUINA UNIECO  E-6803-BFJ 

 F/2020/1320 773XXXXX
Q JOAN NOGUÉ LLORÀ 526,35 

01/08/2020 AOC:85781924  Hores desbrossar ( Hores  desbrossar solar del cementiri i c/ lluis companys,2.75 Hores desbrossar c/ 
del 

F/2020/1321 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.150,08 

01/08/2020 AOC:85782189 Edifici Ajuntament, treballs neteja 

 F/2020/1322 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 104,75 

01/08/2020 AOC:85782212 Saló Catalunya, treballs neteja juliol 

 F/2020/1323 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 180,99 

01/08/2020 AOC:85782240 Ca l¿Anglada, treballs neteja, juliol 

 F/2020/1324 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.968,42 

01/08/2020 AOC:85782282 Pavelló esportiu, treballs neteja juliol 

 F/2020/1325 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 60,42 

01/08/2020 AOC:85782310 Marquesines Autobus, treballs neteja juliol 

 F/2020/1326 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.574,67 

01/08/2020 AOC:85782361 Llar d¿Infants, treballs neteja juliol 

 F/2020/1327 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 3.842,74 

01/08/2020 AOC:85782380 Escola publica, treballs neteja juliol 

 F/2020/1328 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 862,50 

01/08/2020 AOC:85782398 Consultori mèdic, treballs neteja juliol 

 F/2020/1329 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 431,12 

01/08/2020 AOC:85782524 Centre de dia, treballs neteja juliol 

 F/2020/1330 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 83,74 

01/08/2020 AOC:85782552 Aula de Cultura, treballs neteja juliol 

 F/2020/1331 478XXXXX
P JUDITH FONTANET MARTI 110,00 

02/08/2020 Rect. 001 1 / AOC:85787496 Tractament de Keratina ( Regal concurs Vilatorta Pam a Pam Festa Major 
2020 ) 

 F/2020/1332 393XXXXX
N TROFEUS 52 - AGUSTÍ ARROYO JAÉN 172,30 

03/08/2020 AOC:85789414 1567OR - CAMPIONS 1A CAT, 2A CAT, 3A CAT MASC. 3A CAT FEM (parelles) / 1567CO - 
FINALISTES 1A CAT, 2A CAT, 

F/2020/1333 393XXXXX
N TROFEUS 52 - AGUSTÍ ARROYO JAÉN 423,62 

03/08/2020 AOC:85789536 0053.0  COPA CLÀSSICA 65 cm. CAMPIÓ / 0053.2 COPA CLÀSSICA 42 CM. SUBCAMPIÓ / 87711.2 
COPA DISSENY 31 CM SE 

F/2020/1338 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 124,59 

03/08/2020 AOC:85833207 VARILLA 16 DIAMETRE (6 metres) * UNITAT / GUIX RAPID // JADE BIGMAT *SAC / SETAS 
PROTECTORAS (BOSSA DE 300) 

F/2020/1339 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 835,74 

03/08/2020 AOC:85835643 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent als dies 6 i 7 de 
juliol.   ) 

 F/2020/1340 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 67,03 

03/08/2020 AOC:85797095 ADAPT. PUNTA 14 PULG IMAN MICROLOCK  / PUNTA-1/4-PH2-L110MM 

 



 
 

 
 

F/2020/1341 A08447369 EL 9 NOU 487,87 

03/08/2020 AOC:85815499 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10515507-1 Títol: Aj. Sant 
Julià Vilatorta - 

 F/2020/1343 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 8,15 

03/08/2020 AOC:85849225 REF.:TPV28 / N.Albara:3653784  Data: 02-07-20 / 6 MAGDALENES SENSE GLUTEN / ULLERES 
SENSE GLUTEN / CROISSAN 

F/2020/1345 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 151,25 

03/08/2020 AOC:85844709 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
PREVENCIO I 

F/2020/1346 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 296,45 

03/08/2020 AOC:85844752 Tractament NiD quimic preventiu 3B - Reg Camp de Futbol ( PREVENCIO I CONTROL DE LA 
LEGIONEL LOSI Sistemes 

F/2020/1347 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 272,25 

03/08/2020 AOC:85848045 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
Instal laci 

F/2020/1348 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 90,75 

03/08/2020 AOC:85848069 Revisio i manteniment equip de cloracio ( Nom de la instal lacio: reg camp de futbol ) 

 F/2020/1349 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 465,85 

03/08/2020 AOC:85848089 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( Instal lacio tractada: Vestidors camp de futbol PREVENCIO I 
CONTRO 

F/2020/1350 A64718877 SALTOKI VIC SA 27,77 

04/08/2020 AOC:85855504 3020000001|KIT G MEC ALIMENTACION LATERAL A3L 

 F/2020/1351 339XXXXX
Z JOSEP COLOMER I CASAS 682,44 

04/08/2020 AOC:85854355 JCB 1CX Pala / JCB 1CX Martell / Camió Man 

 F/2020/1352 B65206138 ZONA SOL SL 269,10 

04/08/2020 AOC:85880356 TREBALLS REALITZATS EL DIA 15/07/20 / CANVIAR CAPÇALS DE CASSETS / ACT TERMIC 24 
VCA NO SENSE TENSIO / HORE 

F/2020/1353 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE 233,14 

04/08/2020 AOC:85887873 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/11138  
MANTENIMENT NEGRE 

F/2020/1354 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 37,91 

04/08/2020 

   F/2020/1355 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 108,46 

04/08/2020 AOC:85904347 Alb 1911 07-07-20 / Travessa de formigo / ALb 1932 08-07-20 / Estaca 10x150 nac 

 F/2020/1356 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 195,87 

05/08/2020 AOC:85929217 COPIA CLAU SERRETA / TENDAL VELA OMBREIG IMPERMEABLE / CINTA SENYALITZACIO 
TESA / CINTA SENYALITZACIO TESA 

F/2020/1357 B65258188 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852, SL 788,05 

05/08/2020 AOC:85929390 GRUPO ELECTROGENO SUPER INS 100KV N-006 ( AVDA.ST.LLORENÃ? CNTDA.PSG.DE LES 
MOR ) / Suplemento cobertura / 

F/2020/1358 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 748,75 

05/08/2020 AOC:85974452 Hores ( Asistència tècnica informàtica juliol ) 

 F/2020/1359 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 56,45 

05/08/2020 AOC:85962707 TACO-SHARK-PRO-6X35MM  / TOR-AVELL-MAD-(A2K)-4X40/35-GG 

 F/2020/1361 40601666L MARIA SOLEDAD  ROCA COMA 10.000,0
0 

05/08/2020 AOC:85691300 Hores de feina: 230 peces tornejades i engalbades cuites a biscuit i alta temperatura (disseny, 
torn,polir, 

F/2020/1362 A58281262 M. BOADA SA 113,07 

06/08/2020 AOC:86039161 MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC ESPECIALISTA / DESPLAÇAMENT 
( CASAL D'AVIS - Desconne 

F/2020/1363 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 448,61 

06/08/2020 AOC:86042573 N.Albara:202235  Data: 10-07-20 / ESCENARI FESTA MAJOR / H.Dumper Mercedes / H.Dumper 
Mercedes Grua / N.Alb 

F/2020/1364 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 215,38 

06/08/2020 AOC:86042574 N.Albara:200424  Data: 07-02-20 / PASSERA FONT DE LA RIERA / H.Retro JCB Pala / H.Retro JCB 
Martell 

F/2020/1365 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 356,24 

06/08/2020 AOC:86045368 Servei Teleassistencia Juliol 2020 ( Servei Teleassistencia Juliol 2020 ) 

 F/2020/1366 A59202846 TRIPOSONA S.A. 176,66 



 
 

 
 

07/08/2020 AOC:86077068 SAC.SAL PISICNA I SPA 25 KG 

 F/2020/1367 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 1.577,87 

07/08/2020 AOC:86118867 REF: PISCINES- BOMBA CENTRIFUGA GROUNFURS NM 65/12E A / CARGOL HEXAGONAL 
DIN931 / ROSCA HEXAGONAL A4 / ARAN 

F/2020/1369 339XXXXX
G JOSEP RODRIGUEZ MORERA 368,57 

07/08/2020 AOC:86110451 Dosificador mural desinfectant automàtic per liquid / Dosificador mural desinfectant automàtic per 
liquid/g 

F/2020/1370 406XXXXX
F ENCARNACIÓ POUS SALA 1.429,12 

07/08/2020 AOC:86100368 MENUS CENTRE DE DIA 

 F/2020/1371 406XXXXX
F ENCARNACIÓ POUS SALA 57,20 

07/08/2020 AOC:86100515 MENUS REST.CASAL D'AVIS, DINARS FESTA MAJOR 

 F/2020/1372 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 119,90 

07/08/2020 AOC:86090239 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CONTENIDOR 20M3 

 F/2020/1373 B62298179 RIPOLL I FILLS SL 280,78 

07/08/2020 AOC:86106304 PALS PINT. VERDS DE 1.80 MT / TORNAPUNTES PINT. VERDS DE 1.80 MT / BRIDES PINT / 
CARGOLS M 8X20 / PORTA PIN 

F/2020/1374 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 555,34 

07/08/2020 AOC:86110722 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 1/7/2020 - 
31/7/2020) / Quota 

F/2020/1375 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL 555,34 

07/08/2020 AOC:86110930 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 1/8/2020 - 
31/8/2020) / Quota 

F/2020/1376 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 52,05 

07/08/2020 AOC:86108253 ¿ Internet - IP fixe (Passeig Anselm Clave, 21 (Callús)) / ¿ Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer 
M 

F/2020/1377 B66269689 REPARACIONS VIC SL 46,42 

07/08/2020 AOC:86092032 MANGUERA HIDRAULICA TL 90º 1/2" 

 F/2020/1378 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 163,71 

07/08/2020 AOC:86096748 REP ROTULES 0007CHD 

 F/2020/1379 B60333150 CORRETJA S.L. 280,96 

10/08/2020 AOC:86191216 PANOT ESPECIAL MANLLEU DE 20X20 GRIS / PAL-LETS NORM / POTA CABRA 20X700 MM 
DESENCOFRAR BELLOTA 

F/2020/1381 J66191438 FUSTERIA BOIXEDA SCP 153,37 

11/08/2020 AOC:86209708 Moble per contadors al carrer Puig-l'Agulla 2 de Sant Julià de Vilatorta / Part proporcional pel 
subministr 

F/2020/1396 B25814815 MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA S.L. 363,00 

12/08/2020 AOC:86305961 Publireportatge a la revista TURISME CATALUNYA d'Agost 2020 ( nu¿m. 68 ) 

 F/2020/1397 B55667562 ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SL 605,00 

13/08/2020 AOC:86342045 Software Etecnic Smart Manager inclou llicencia de per vida, manteniment de servidors i hardware 
necesari p 

F/2020/1431 B43687276 PRODUCTES DE LA TERRA - AVELLANA DIGITAL SL 49,95 

17/08/2020 AOC:86422175 estelada màstil / despeses enviament 

 F/2020/1432 A58492117 VICREU S.A. 7,55 

18/08/2020 AOC:86457949 CINTURO PER A PANTALO 

 F/2020/1434 A64718877 SALTOKI VIC SA 87,54 

18/08/2020 AOC:86465884 6806070007|DNY TIHEBK26 CONJUNTO TIMBRE RECEPTOR + PULS EMISOR HELIOS 

 F/2020/1436 B58826819 GRAFICSER 249,01 

20/08/2020 AOC:86531377 ADHESIU IMPRESSIÓ DIGITAL _ MATERIAL: VINIL BLANC ALTA ADHERÈNCIA. LAMINAT: 
BRILLANT UNITATS I MIDES: 3/U D 

F/2020/1437 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 61,56 

21/08/2020 AOC:86563827 CITRON PLUS (AD) 12 KG. 

 F/2020/1439 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 265,55 

24/08/2020 AOC:86590095 CJTO-BROCA-HSCO-DIN338-(D1-10)-19UDS  / TACO-SHARK-PRO-6X35MM  / CINTA-ADHESIVA-
BLANCA-50X3-L15M  / CULOTTE 

F/2020/1440 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 34,88 

24/08/2020 AOC:86590096 MEDIA-MASCARA-HM175-SIN-FILTROS 

 F/2020/1441 478XXXXX JUDITH FONTANET MARTI 24,81 



 
 

 
 

P 

24/08/2020 AOC:86599966 Tallar i pentinar ( Regal concurs Vilatorta Pam a Pam Festa Major 2020 ) 

 F/2020/1460 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL 117,73 

24/08/2020 AOC:86612928 0007 CHD- S/PLOMO 95 / 0007 CHD- BOTIGA / CUPON MI BP 

 F/2020/1461 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 116,31 

25/08/2020 AOC:86636827 REF: BRIGADA- FILTRES TELA NW50/62/ 

 F/2020/1462 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 61,72 

25/08/2020 AOC:86636950 REF: REPARAR KARCHER- CONDENSADOR MOTOR 40 MF 450V TORN Y FASTON / HORES 
TREBALL OPERARI-dilluns 24 Agost- 

F/2020/1463 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 29,04 

25/08/2020 AOC:86650112 REF: C/ PUIGLAGULLA- HORES TREBALL OPERARI- porter automatic ,   llum iga 

 F/2020/1464 B61118907 PROKIPTON SL 102,41 

25/08/2020 AOC:86639272 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 45X43 (ROTLLO 20 UN) 

 F/2020/1465 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 69,91 

25/08/2020 AOC:86636610 canviar mirall retrov 

 F/2020/1466 B67164210 EIX PISCINES S.L. 52,20 

25/08/2020 AOC:86643484 Bisulfit Sodic 33  bombona 13kg / Aquacheck blanc (sal) 

 F/2020/1467 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 34,92 

25/08/2020 AOC:86663154 LW301XLBK / MG56 

 F/2020/1468 772XXXXX
E JORDI COMASOLIVAS I CODINA 671,00 

25/08/2020 AOC:86662943 Pel servei autocar 35 places activitats Camp Tortí a Sau AQUATERRA el dia 7 de juliol / Pel servei 
autocar 

F/2020/1469 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 358,32 

25/08/2020 AOC:86661769 BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10 U. NEGRE / BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55X60S/NANSA / 
HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 

F/2020/1470 B66269689 REPARACIONS VIC SL 472,19 

26/08/2020 AOC:86681013 HORES TREBALL / ESPRAI NETEJADOR 500ML / CORRETJA / KIT CORRETGES 

 F/2020/1472 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 53,85 

26/08/2020 AOC:86703645 CELER  PANELL LED 60X60 4000K 220V BLANC / TASSA RECICLATGE ECORAEE 

 F/2020/1478 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 93,41 

27/08/2020 AOC:86719731 ZAPATO LIBRA S3 VIBRAM 41 

 F/2020/1482 A17054370 PINTURES M.VICH SA 283,15 

28/08/2020 AOC:86784669 ACV20002801 DCS COLORES VIREX LISO PLUS TR 4L 5010 / ACV20002851 MACOTA SPRAY 
RAL 6005 400ML / ACV20002858 

F/2020/1483 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 15,46 

29/08/2020 AOC:86800779 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 286649 ; Actual BN= 
287934 Ubicación: PÇA. M 

F/2020/1505 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 25,85 

31/08/2020 AOC:86851685 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 

 F/2020/1506 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 72,33 

31/08/2020 AOC:86851696 PAPEL HIGIENICO 2C STRONG 40M. P-96 / BOBI-SIST 2C B 

 F/2020/1507 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 318,38 

31/08/2020 AOC:86851698 TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C C-3800 / GERMESAN BACT 5 KG. / PAPEL HIGIENICO 
INDUSTRIAL 2C Ø45 B / B.B.NEGRA 

F/2020/1510 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

01/09/2020 AOC:86908482 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, c 

F/2020/1511 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL 299,11 

01/09/2020 AOC:86912098 NOTES 75X75 APLI GROC PACK 12 / BARRA ADHESIVA APLI 40gr / CINTA 19X33 SCOTCH 
MAGIC PAC14 / CORRECTOR TOMBO 

F/2020/1512 B62970967 CATALONIA WATER SAFETY SL 6.022,17 

01/09/2020 AOC:86898469 Serveis de Socorrisme 3-3 

 F/2020/1513 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 38,77 

01/09/2020 AOC:86895386 ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / croquetes gustos variats / pernil cuit cuixa 
/ salsit 

 F/2020/1514 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 14,65 



 
 

 
 

01/09/2020 AOC:86903824 pal cremallera 2,35 

 F/2020/1515 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 27,48 

01/09/2020 AOC:86941579 FUNDICIO MARC/TAPA 40*40 B-125 *UNI 

 F/2020/1516 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.150,08 

01/09/2020 AOC:86934604 Edifici Ajuntament, treballs neteja agost 

 F/2020/1517 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 104,75 

01/09/2020 AOC:86934779 Salo Catalunya, treballs neteja agost 

 F/2020/1519 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.968,42 

01/09/2020 AOC:86935335 Pavello esportiu, treballs neteja agost 

 F/2020/1521 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 1.574,67 

01/09/2020 AOC:86936039 Llar d¿Infants, treballs neteja agost 

 F/2020/1522 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 3.842,74 

01/09/2020 AOC:86936433 Escola publica, treballs neteja agost 

 F/2020/1523 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 862,50 

01/09/2020 AOC:86936862 Consultori medic, treballs neteja agost 

 F/2020/1524 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 431,12 

01/09/2020 AOC:86937065 Centre de dia, treballs neteja agost 

 F/2020/1525 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 83,74 

01/09/2020 AOC:86937207 Aula de Cultura, treballs neteja agost 

 F/2020/1526 B63322408 ERRA TECNI-RAM SL 137,94 

01/09/2020 AOC:86934672 ALFOMBRA DESINFECCIÓ 

 F/2020/1529 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 16,60 

02/09/2020 AOC:87011033 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVE SEGURETAT PUNTS 

 F/2020/1530 A64718877 SALTOKI VIC SA 40,85 

02/09/2020 AOC:87027814 1802005340|UNION 3 PIEZAS PVC SERIE ROSCAR 11/4 / 1802091456|MANGUITO M PVC SERIE 
MIXTA 50X11/2 / 348000000 

F/2020/1531 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 180,99 

02/09/2020 AOC:86935257 Ca L¿Anglada, treballs neteja agost 

 F/2020/1532 770XXXXX
C MARIA TERESA SOLER I PADROS 60,42 

02/09/2020 AOC:86935517 Marquesines Autobus, treballs neteja agost 

 F/2020/1533 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 584,43 

02/09/2020 AOC:86194284 FORMIGO ARMAT HA-25 

 F/2020/1534 B62221585 SOTACINGLES S.L. 696,19 

02/09/2020 AOC:86179369 Kayak a l¿embassament de Sau (7-8 Juliol 2020) 

 F/2020/1535 G63003065 ESCAMOT DELS DIABLES DE CALLDETENES 1.000,00 

02/09/2020 AOC:86799818 Organització i Realització d'un espectacle pirotècnic aeri en motiu de la Festa Major de Sant Julià de 
Vila 

F/2020/1536 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. 278,30 

03/09/2020 AOC:87095205 Hores ( Asistència tècnica informàtica juliol ) 

 F/2020/1537 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 417,87 

03/09/2020 AOC:87068891 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 03/08. ) 

 F/2020/1539 B61118907 PROKIPTON SL 28,47 

03/09/2020 AOC:87084174 ESPONJA GROGA +  FREGALL VERD -Mu- 1 Paq. / RASPALL ESCOMBRA "LLUNA" / PAL 
METAL.LIC FORRAT 1 40 MTS. VERME 

F/2020/1540 406XXXXX
F ENCARNACIÓ POUS SALA 677,60 

03/09/2020 AOC:87095886 Menus de dia 

 F/2020/1541 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 34,69 

03/09/2020 AOC:87077240 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / Higienización cooler 

 F/2020/1542 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE 96,80 



 
 

 
 

03/09/2020 AOC:87058149 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/11595  
MANTENIMENT NEGRE 

F/2020/1544 B59376418 CARBURANTS NURI SL 1.359,45 

04/09/2020 AOC:87141491 Gasoil Automoció 

 F/2020/1547 774XXXXX
T MONTSERRAT CODINACH CASARAMONA 81,68 

04/09/2020 AOC:87158096 Data Alb. 05/08/20 Núm. Alb. 603 / Nandia Domestica C.10L 

 F/2020/1548 G59439794 FUNDACIÓ L'ATLÀNTIDA 7.517,92 

04/09/2020 AOC:87163030 Import corresponent al 2n pagament del servei Escola de Música curs 19-20 

 F/2020/1549 B60333150 CORRETJA S.L. 518,69 

05/09/2020 AOC:87180088 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / KERAKOLL H-40 GEL GRIS S/C 25KG / KERAKOLL 
GEOLITE 10 S/C 25 KGS / RAPI 

F/2020/1551 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 422,08 

07/09/2020 AOC:87206276 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:202640  Data: 18-08-20 / TN.Saulo crivat / TN.Sorra 0/2 (UNE-
EN13139) 

 F/2020/1552 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 267,41 

07/09/2020 AOC:87206275 Ref.:ESCENARI / N.Albara:202658  Data: 20-08-20 / H.Dumper Mercedes / H.Dumper Mercedes Grua 

F/2020/1553 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 21,46 

07/09/2020 AOC:87202040 ous mitja dotzena / formatge cadi gran crema / bistec extra / pit pollastre 

 F/2020/1554 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 465,85 

07/09/2020 AOC:87211074 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 ( 
PREVENCIO I 

F/2020/1555 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 119,79 

07/09/2020 AOC:87214682 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entri 

F/2020/1556 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 239,58 

07/09/2020 AOC:87214733 Analisi aigua legionel la ( NOTA: El preu de les analitiques de legionel la es veura modificat un cop entri 

F/2020/1557 B66329624 SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L. 356,95 

07/09/2020 AOC:87196743 Aplicació Bynapp per a la LLar d'Infants Municipal Patuleia 

 F/2020/1558 B17421819 HIPER ESCOLA GIRONA SL 343,79 

07/09/2020 AOC:87221405 ------ Llar d¿Infants Patuleia / Plastilina Jovi 350grs. Caixa de 15 pastilles variades / 
Témpera Playcolor 

 F/2020/1559 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 16,13 

07/09/2020 AOC:87234287 COPIA CLAU SERRETA / MARTELL BELLOTA 

 F/2020/1560 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 465,85 

07/09/2020 AOC:87234009 Tractament NiD quimic preventiu 3B AS  ( PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL LOSI Sistemes 
d aigua sanitaria 

F/2020/1561 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 67,02 

08/09/2020 AOC:87278455 1,285 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 287934 ; Actual BN= 
289219 Ubicación: PÇA. M 

F/2020/1562 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 351,36 

08/09/2020 AOC:87291692 Servei Teleassistencia Agost 2020 ( Servei Teleassistencia Agost 2020 ) 

 F/2020/1563 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 57,29 

09/09/2020 AOC:87303242 REF: PISCINA- FEIN TORRENTS XAPA INOX 600X300 

 F/2020/1564 A17054370 PINTURES M.VICH SA 50,97 

09/09/2020 AOC:87303684 ACV20003011 IRUXIL NOGAL 460 SAT 4 L 

 F/2020/1578 39326286N TROFEUS 52 - AGUSTÍ ARROYO JAÉN 189,85 

09/09/2020 AOC:87332249 INSIGNIA DE PLATA ACABAT PIN / INSIGNIA ACABAT BRONZE PIN 

 F/2020/1579 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 1.363,93 

09/09/2020 AOC:87323774 servei recollida residus verds dia 5,7, 11,14 / el.liminació residus verds / lloguer contenidor 
20m3 / adap 

 F/2020/1580 B66110792 GURBTEC TELECOM SL 52,05 

09/09/2020 AOC:87336592 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / ¿ Internet 8Mb Goufone 
- 

F/2020/1581 G61266649 DONES AMB EMPENTA 1.247,18 

09/09/2020 AOC:87332599 Honoraris per reforçar i ampliar l¿horari d¿atenció individual per a infants fills i filles de les 
dones ví 

 F/2020/1584 G08934754 CONSELL ESPORTIU D'OSONA 20,00 



 
 

 
 

28/07/2020 10 FITES ORIENTACIÓ I 1 PACK DE BEISBOL SECUNDÀRIA 

 F/2020/1585 B66923657 MAXI CASA 17,95 

30/07/2020 CAJA ORGANITZADOR I RELLOTGE PARED PEL PAVELLÓ 

 F/2020/1586 B66923657 MAXI CASA 65,95 

30/07/2020 VENTILADOR DE TORRE PEL PAVELLÓ 

 F/2020/1587 A08728636 R.V.S.A. 54,90 

30/07/2020 ITV VEHICLE 0489-FHP 

 F/2020/1588 A08728636 R.V.S.A. 54,90 

30/07/2020 ITV VEHICLE 4986DCC 

 F/2020/1589 A08728636 R.V.S.A. 54,90 

30/07/2020 ITV VEHICLE 0007CHD 

 F/2020/1590 Q0875009
C COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE CATALUNYA 59,59 

31/07/2020 VISAT OBRA RAMBLA DEL CASTELL 

 F/2020/1591 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 10,43 

10/08/2020 OLI I VINAGRERA PER CENTRE DE DIA 

 F/2020/1592 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 25,43 

10/08/2020 SUBMINSTRAMENT GAS CA L'ANGLADA 

 F/2020/1593 339XXXXX
W PERE RIERA CASTELLS 135,54 

11/08/2020 PANYS PORTA RECEPCIÓ PAVELLÓ 

 F/2020/1595 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS 112,15 

01/09/2020 SEGELLS MES DE JULIOL 

 F/2020/1596 B64056765 GRÀFIQUES BASSOLS SL 47,43 

01/09/2020 TARGETES COMERCIALS DE JOAN RAMON SANTISTEVE 

 F/2020/1597 772XXXXX
L AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - MARIA MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 535,70 

01/09/2020 RECOLLIDA I REPARTIMENT BALISES DEL DISPENSARI 

 F/2020/1598 900XXXXX
R ANTONIO REINA PICAS 25,00 

01/09/2020 DINAR SORTEIG PAM A PAM 

 F/2020/1599 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS 74,47 

03/09/2020 SEGELLS MES D'AGOST 

 F/2020/1600 772XXXXX
X MARIA DOLORS VILAREGUT FONT 140,45 

07/09/2020 CONSUMICIONS DIA INAUGURACIÓ PARC SET FONTS 

 F/2020/1601 772XXXXX
X MARIA DOLORS VILAREGUT FONT 9,70 

07/09/2020 CONSUMICIONS BAR PARC SET FONTS DIA 18/08/2020 

 F/2020/1602 339XXXXX
B ALFRED VERDAGUER LORENZO 94,80 

07/09/2020 ALCOHOL 96º  PER LA LLAR D'INFANTS 

 F/2020/1603 B62842422 LA PIZZA RESTAURANT SL 140,91 

08/09/2020 DINAR DIA CONFERÈNCIA 11 DE SETEMBRE 

  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 42-20 
 
Expedient núm.:  42/20  
Objecte: construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats (fase estructura)  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats 
(fase estructura).  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en construcció de dos habitatges unifamiliars 
aparellats (fase estructura). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 3 d’agost del 2020, 
amb ID Registre E2020002752 per la qual es complimenta el projecte bàsic 
amb a requeriment de l’Ajuntament. 

- No es podran començar les obres fins que es defineixi gràficament el 
compliment de l’article 107.B Zona J4, apartat Rec. Serà obligatori disposar de 
dipòsits soterrats per la recollida d’aigua pluvial per a rec de les zones 
enjardinades, mínim 10l/m2 de jardí, que s’haurà d’incorporar als projectes de 
construcció. 

- Caldrà ajustar l’altura de les tanques donant compliment al Text refós de la 
Modificació puntual numero 5 del POUM, d’esmenes i aclariments de la 
normativa i la documentació gràfica, que modifica l’article 47.3.9 Tanques: En el 
cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 0,20 m de la part 
d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En aquests casos la part 
massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La cara superior de la 
tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. En el plànol AR.14 del 
Projecte Executiu té una altura de 1,20m.  

- 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. 

- 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. Cal tenir en consideració 
l’article 47.4.14 sobre la determinació del punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora màxima, d) en l’ordenació aïllada: és l’alçària que poden assolir, 
com a màxim, les edificacions en el Pla d’arrencament del pendent de la 
coberta. L’amidament de l’alçària reguladora es farà comptant el nivell natural 
de les terres, abans de qualsevol modificació, en qualsevol punt del terreny en 
contacte amb l’edificació fins a l’alçada de l’arrencament del Pla de coberta.  

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta de 
colors de l’Annex III de la normativa del POUM.  

- 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. 

- 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 52,00 Ton. de construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: ((34,24 ml x 2,20 m) + (34,00 
ml x 2,90 m)) x 45 €/m2 = 7.826,40 €. 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 
50.000,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 584.761,52 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 312,90 m2   
Superfície construïda habitatge : 452,10 m2 

765,00 m2 
312,90 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 176.569,47 € 
452,10 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,60(Cu)= 408.192,05 € 

584.761,52 € 
Segons detall del resum per capítols del Pressupost de projecte, la part d’estructura es correspon 
a un 12,66% del total (584.761,52 €), per tant, la base imposable és 74.030,80 € 
 

o Base imposable : 74.030,80 € 
o Quota:   74.030,80 € x  3,00 % =  2.220,92 € 

 
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 74.030,80 €) =  104,03 € 

 
TOTAL: (Impost)  2.220,92 € + (Taxa)  104,03 €  = 2.324,95 Euros    

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 
 

4.0.- LLICENCIA OBRES 69-20 
 
Expedient núm.:  69/20 
Objecte: tancament de terrassa   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en tancament de terrassa. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en tancament de terrassa. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. Entre 
d’altres, caldrà donar compliment al CTE DB SUA, sobre altura de la part fixe 
de vidre i la resistència d’aquest a l’impacte, ja que és equivalent a una barana. 

- El color de la fusteria s’adequarà a la carta admesa per l’annex III de la 
normativa del POUM, i s’igualarà a la resta dels tancaments de la façana.  

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.300,00 € i es considera adequat. 

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

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.300,00 € ) =  31,30 €. 

 



 
 

 
 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 76-20 
 
Expedient núm.:  76/20 
Emplaçament:  carrer Núria, 17 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: obrir rasa per instal•lació de nova escomesa  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obrir rasa per instal•lació de nova escomesa.  
 
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 obrir rasa per instal•lació de 
nova escomesa, situades a carrer Núria, 17, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 10 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

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

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



 
 

 
 

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

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 617,00 € i es considera adequat. 

 
o Quota:  617,00 x  3,00 % =  18,51 € 

 
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 617,00 €) =  30,62 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  18,51 € + (Taxa)  30,62 € =  49,13 Euros 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 94-20 
 
Expedient núm.:  94/20 
Objecte: reforma tanca lateral, substituir tela metàl•lica per panells tipus rivisa amb una 
paret  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma tanca lateral, substituir tela metàl•lica per 
panells tipus rivisa amb una paret.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma tanca lateral, substituir tela metàl•lica 
per panells tipus rivisa amb una paret. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del 
POUM, i el Text refós de la Modificació puntual número 5 del POUM d’esmenes 
i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica:  
Article 47. 3.9, tanques: 

Configuració: 



 
 

 
 

Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del 
vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica no opaca fins 
a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 
0,20 m de la part d’obra massissa i fer l’acabat superior graonat. En aquests 
casos la part massissa tindrà un mínim 0,40 m i un màxim de 1,00 m. La 
cara superior de la tanca serà horitzontal; no s’admeten en pendent. 
 
L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o 
formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. 
Es prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. 
S’admet a banda i banda de les obertures una part d’obra massissa amb 
una alçada de fins a 1,80 metres i d’una llargada màxima de 1 m. 
 
No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les 
persones o als animals. 
 
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. 
 

També cal donar compliment a l’article 24 d’Adaptació topogràfica del terreny si 
és el cas.  

 
La sol·licitud identifica la tanca com a lateral, que no s’entén si és entre 
parcel·les o a carrer. Tampoc es defineix l’altura. Cal ajustar-se a la normativa 
del POUM en els paràmetres de configuració. 

- 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  

- El gual s’ha de fer seguint les mateixes directrius de la zona, tant per 
dimensions com per materials i acabats. Caldrà conservar els escocells i arbres 
corresponents; que en cas de quedar afectats pel gual es desplaçaran. 

- Caldrà deixar com a mínim 1,00 m d’amplada de vorera sense afectació per la 
formació del gual, per permetre el pas de vianants. 
 

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



 
 

 
 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.900,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 1.900,00 € 
o Quota:  1.900,00 € x 3,00 % =  57,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  1.900,00 € ) =  31,90 € 
 

TOTAL: (Impost)  57,00 € + (Taxa)  31,90 € = 88,90 Euros 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 103-20 
 
Expedient núm.:  103/20  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 2,04 kW  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 2,04 kW.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica de 2,04 kW. 
 
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 
3.200,00 € 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 2,04 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable : 3.434,49 € 
o Quota:   3.200,00 € x  3,00 % =  103,03 € 
      Quota, aplicant el 95% de bonificació: 5,15 € 

 
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 3.434,49 € )=  33,43 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  5,15 € + (Taxa)  33,43 €  = 38,58 Euros 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 107-20 
 
Expedient núm.:  107/20 
Objecte: substituir gual existent amb peces de formigó de 0,40 cm. i canviar per unes 
de 0,60 cm  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en substituir gual existent amb peces de formigó de 0,40 
cm. i canviar per unes de 0,60 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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en substituir gual existent amb peces de formigó 
de 0,40 cm. i canviar per unes de 0,60 cm. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- Cal garantir un pas d’1,00m d’amplada de vorera lliure de l’afectació del gual. 
En cas que no sigui possible, caldrà rebaixar tot l’ampla de la vorera seguint 
l’esquema adjunt: 

 
- 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 500,00 
€ i es considera adequat. 
 

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

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  500,00 € ) =  30,50 € 
 

TOTAL: (Impost)  15,00 € + (Taxa)  30,50 €  = 45,50 Euros     
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- SOL·LICITUD AJORNAMENT I FRACCIONAMENT QUOTA TAXA SERVEIS 
D'INTERVENCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS. 
EXPEDIENT 4/20 
 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada E2020003076, relatiu al fraccionament i 
ajornament de la quota de la taxa liquidada en concepte de serveis d’intervenció de 
l’administració en activitats i instal·lacions en l’expedient de canvi de titularitat del bar 
restaurant Sant Jordi, situat a l’avinguda de Sant Jordi, 41 d’aquest municipi. 
 
Vist el que disposa la normativa relativa al procediment per al fraccionament i 
ajornament dels tributs regulat a la Llei General Tributària, al Reglament General de 
Recaptació i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’ajornament i fraccionament de la quota total d’un import de 218 €, per 
un termini de 6 mesos, amb dispensa de garantia tenint en compte l’import ajornat, i 
amb l’aplicació del corresponent interès de demora aprovat per Llei general de 
pressupostos, que és del 3,75%. 
 
Segon: Notificar a l’interessat les quotes resultats del fraccionament i ajornament 
aprovat, amb el següent detall: 



 
 

 
 

 
Núm.quota Data 

pagament 
Capital  
€ 

Interès 
€ 

Quota total 
€ 

1 10/10/2020 36,05 0,68 36,73 
2 10/11/2020 36,16 0,57 36,73 
3 10/12/2020 36,28 0,46 36,73 
4 10/01/2021 36,39 0,34 36,73 
5 10/02/2021 36,50 0,23 36,73 
6 10/03/2021 36,62 0,11 36,73 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
10.0.- SUBVENCIÓ IGUALTAT PACTO DE ESTADO 
 
Vist la resolució de transferències de la Secretaria d’Estat d’Igualtat pel 
desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals 
en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per l’exercici 2019.  
 
Vist que s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un ajut per un import de 
1.247,18 € en concepte de fons de prestació del Pacto de Estado contra la violència de 
gènere i considerant que el termini d’execució va de l’1 de juliol de 2019 fins al 17 de 
setembre de 2020.  
 
Atès que el fons rebut s’ha de destinar a la realització de projectes o programes amb 
finalitat de desenvolupament de mesures recollides en el Pacte d’Estat en matèria de 
violència de gènere.  
 
Considerant que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones d’Osona (SIAD) té una 
línia d’atenció infanto juvenil adreçada a l’atenció dels fills i les filles de dones víctimes 
de violència de gènere, i que l’entitat encarregada de gestionar-ho és Dones amb 
Empenta, la qual té una despesa de 1.247,18 €.  
 
Tenint en compte que des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es valora 
positivament la tasca realitzada des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
d’Osona (SIAD) en la línia infanto juvenil i atès que hi ha la possibilitat de col·laborar-hi 
econòmicament.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Destinar el fons rebut per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat pel Pacto de 
Estado de l’exercici 2019, per un import de 1.247,18 €, al reforç de la línia infanto 
juvenil del Servei d’Informació i Atenció a les Dones d’Osona (SIAD). 
 
Segon. Justificar l’import concedit a la Secretaria d’Estat d’Igualtat pel Pacto de 
Estado per l’exercici 2019.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
11.0.- APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE 
TÈCNICS/QUES D'EDUCACIÓ INFANTIL DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 
PATUELIA 2020 
 
Atesa la necessitat de la convocatòria d’una borsa de treball de tècnics d’educació 
infantil per a la llar d’infants “La Patuleia”, de Sant Julià de Vilatorta, per a la cobertura 
de situacions extraordinàries en les quals l’Ajuntament no disposi dels mitjans 
personals suficients per donar cobertura als serveis que ofereix la llar. 
 
Tenint en compte que ja s’ha cridat a totes les persones que constituïen l’anterior 
borsa de treball de tècnics d’educació infantil per a la llar d’infants convocada l’any 
2019.  
 
Atesa també la situació excepcional de la crisi sanitària causada pel COVID-19 i la 
possibilitat real de que es puguin produir necessitats urgents de personal per donar 
cobertura als serveis que ofereix la llar. 
 
Vista la memòria justificativa sobre la necessitat de la convocatòria presentada per la 
regidora d’educació, Gemma Rica Botía, en data 8 de setembre de 2020. 
 
Vistes les bases i la convocatòria de la borsa de treball de tècnics d’educació infantil 
per a la llar d’infants “La Patuleia”, de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per la secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta en data 10 de setembre de 2020. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les següents bases de la borsa de treball de tècnics d’educació 
infantil per a la llar d’infants “La Patuleia” i la corresponent convocatòria, condicionada 
a la no presentació d’al·legacions a les bases en el termini corresponent.  
 
Segon.- Publicar les bases de la borsa de treball al BOPB, al DOGC, al web de 
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de 20 dies per a la 
presentació d’al·legacions, transcorregut el qual sense que se’n presentin, s’entendran 
aprovades definitivament sense necessitat de prendre cal altre acord. 
 
Tercer.- Donar publicitat de la present convocatòria mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
13.0.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE 
L'ITINERARI DE VIANANTS I CICLISTES A LA CARRETERA BV-5202 ENTRE ELS 
PK 0+000 A 1+230 TM SANT JULIA DE VILATORTA 
 



 
 

 
 

Vist que en la sessió plenària extraordinària de 15 de juny de 2020 es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres de l’itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera 
BV-5202 entre els pk 0+000 a 1+230 a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Pasquina 
S.A. pel preu de 890.755,63 €, més el 21% d’IVA (187.058,68€). 
 
Atès que en data 10 d’agost de 2020 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que 
és de set mesos. 
 
Vista la certificació núm.1 de l’obra “Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-
5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, presentada per 
l’empresa Pasquina S.A., amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import 
de 21.765,15€ més 4.570,68 € en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de les obres “Itinerari per a vianants i ciclistes a 
la carretera BV-5202, entre els PK 0+000 a PK 1+230 TM Sant Julià de Vilatorta”, per 
un import de 26.335,83 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 1532.01.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2020 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
15.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest punt es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments presentats des de la darrera Junta de Govern Local i que gestionaran 
cada regidoria en funció de les delegacions. 
 
 
 
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. 
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	- Caldrà ajustar l’altura de les tanques donant compliment al Text refós de la Modificació puntual numero 5 del POUM, d’esmenes i aclariments de la normativa i la documentació gràfica, que modifica l’article 47.3.9 Tanques: En el cas d’un carrer en pe...
	- 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.
	- 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. Cal tenir en consideració l’article 47...
	- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta de colors de l’Annex III de la normativa del POUM.
	- 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.
	- 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 52,00 Ton. de construcció.
	Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus ...
	- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de paviments de calçades i voreres, per un valor de: ((34,24 ml x 2,20 m) + (34,00 ml x 2,90 m)) x 45 €/m2 = 7.826,40 €. 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 pressup...
	Superfície construïda garatge : 312,90 m2
	Superfície construïda habitatge U: 452,10 m2
	765,00 m2
	312,90 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu)= 176.569,47 €
	452,10 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,60(Cu)= U408.192,05 €
	584.761,52 €
	Segons detall del resum per capítols del Pressupost de projecte, la part d’estructura es correspon a un 12,66% del total (584.761,52 €), per tant, la base imposable és 74.030,80 €
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 74.030,80 €) =  104,03 €
	- 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. Entre d’altres, caldrà d...
	- El color de la fusteria s’adequarà a la carta admesa per l’annex III de la normativa del POUM, i s’igualarà a la resta dels tancaments de la façana.
	- 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 ob...
	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 pressup...
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.300,00 € ) =  31,30 €.
	- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
	- Es sol licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, telefonia aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes inherents en cada cas.
	- Serà responsabilitat del sol licitant l’execució de cales prèvies per tal de determinar la situació exacta d’altres instal lacions soterrades.
	- Terminis de reposició:
	- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa.
	Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició definitiva.
	- Execució de les reposicions:
	- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà d’executar de
	la següent manera:
	1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació igual o superior al 95% PM.
	2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les juntes entre l’existent i l...
	- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent.
	- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels seus propis medis.
	- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi l’estat del cab...
	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 u...
	- 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.
	- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del POUM, i el Text refós de la Modificació puntual número 5 del POUM d’esmenes i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica:
	Article 47. 3.9, tanques:
	Configuració:
	Les tanques a carrer seran d’obra massissa fins a 1,00 m de la rasant del vial en la línia de façana i la resta vegetal o bé tanca metàl lica no opaca fins a 1,80 m. En el cas d’un carrer en pendent es permeten variacions en +/- 0,20 m de la part d’ob...
	L’acabat podrà ser de pedra natural, arrebossat i pintat, totxo cara vista o formigó vist sempre en consonància amb els materials de l’edifici principal. Es prohibeixen les parets sense arrebossar o les de blocs de ciment vist. S’admet a banda i banda...
	No s’admeten acabats amb punxents o que puguin provocar ferides a les persones o als animals.
	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 a...
	També cal donar compliment a l’article 24 d’Adaptació topogràfica del terreny si és el cas.
	La sol licitud identifica la tanca com a lateral, que no s’entén si és entre parcel les o a carrer. Tampoc es defineix l’altura. Cal ajustar-se a la normativa del POUM en els paràmetres de configuració.
	- 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 ob...
	- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa constructora que executarà els treballs
	- El gual s’ha de fer seguint les mateixes directrius de la zona, tant per dimensions com per materials i acabats. Caldrà conservar els escocells i arbres corresponents; que en cas de quedar afectats pel gual es desplaçaran.
	- Caldrà deixar com a mínim 1,00 m d’amplada de vorera sense afectació per la formació del gual, per permetre el pas de vianants.
	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 pressup...
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  1.900,00 € ) =  31,90 €
	- 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’inclina...
	- 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 lacio...
	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 ob...
	- 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’autoconsu...
	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’...
	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 pressup...
	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 b...
	Per una potència instal lada de 2,04 kW, es correspon una bonificació del 95%.
	Quota, aplicant el 95% de bonificació: 5,15 €
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.434,49 € )=  33,43 €
	- 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.
	- Cal garantir un pas d’1,00m d’amplada de vorera lliure de l’afectació del gual. En cas que no sigui possible, caldrà rebaixar tot l’ampla de la vorera seguint l’esquema adjunt:
	- 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 ob...
	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 pressup...
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  500,00 € ) =  30,50 €

