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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 30 de novembre de 2020, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Resultat: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 23/2020 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 

 

Núm. doc. 

 Data 
registre 

Text explicatiu 

  

Data doc. Euros 

F/2020/2160 A08001182 SECE SA. 

 

713 72013225 2.296,35 

01/12/2020 
AOC:91695753 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

30/11/2020 

  F/2020/2162 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL E20-0287 168,00 

01/12/2020 
AOC:91675422 PERTANY AL CENTRE DE DIA / NOTA DE RAPARACIÓ NÚM.20408 / 
DESCALSIFICADOR+RENTAPLATS / CANVIAR JUNTA TAPA DE 

27/11/2020 

  F/2020/2165 A08001182 SECE SA. 

 

713 72013242 193,12 

01/12/2020 
AOC:91782890 SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA D211 TRENCADA AL CARRER 
TARRAGONA, 12. / Hores Oficial 1ª / Hores Ajudant / Camió 

30/11/2020 

  F/2020/2166 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 200009024 25,29 

01/12/2020 AOC:91796171 BURLETE 100CM ADH.TRANSP.C/D 82210H 30/11/2020 

  F/2020/2167 A58492117 VICREU S.A. 

 

20200100010145 49,95 

01/12/2020 
AOC:91815876 Sat: 2020//13245 - STIHL - MS 251C / BUGIA NGK CMR6H / FILTRE -NOVA 
REF.ST-00003503506 / MA D'OBRA Repàs en 

30/11/2020 

  F/2020/2168 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 681 1.044,67 

01/12/2020 
AOC:91817045 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent als 
dies 2,3 i 4 de nvbre.    ) 

30/11/2020 

  F/2020/2170 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 276 2.304,98 

01/12/2020 
AOC:91820806 REF: CAMP DE FUTBOL - ARMARIS I MARCADOR- ARMARI POLIESTER 
AMB SOCOL 1250X750X420 / FEINA ALLOTJAMENT A L'I 

01/12/2020 

  



 
 

 
 

F/2020/2171 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 277 15,91 

01/12/2020 AOC:91820827 REF: PELU CASAL AVIS / TASSA RECICLATGE ECORAEE 01/12/2020 

  F/2020/2172 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092326158 72,51 

01/12/2020 
AOC:91809289 ENSALADILLA SELECTA 4X2.5  / SOPA DE PESCADORS 1X3  / 
DESPESES DE PORTS (V)(759013)  / MONGETA PERONA NAC. 

30/11/2020 

  F/2020/2173 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL RAD 10176 242,00 

01/12/2020 
AOC:91776125 Publicitat. EL9FM Emissió - Contracte número: 10516555-2 Títol: Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta / Fal 

30/11/2020 

  F/2020/2174 B61451399 CATALANA TELEVISIO LOCAL 97 SL TV 10406 181,50 

01/12/2020 
AOC:91776786 Publicitat. El 9 TV Emissió - Contracte número: 10516907-1 Títol: Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta / B 

30/11/2020 

  F/2020/2175 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045150226 254,10 

02/12/2020 
AOC:91857589 BRIDA-NYLON-TRANS-3,6X140  / BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X360  / 
BRIDA-NYLON-NEGRA-4,8X280  / DISCO-DESBASTE-LONGL 

27/11/2020 

  F/2020/2176 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-273 78,81 

02/12/2020 
AOC:91864073 salsitxes de porc / ossos espinada / cuixes de pollastre / carn picada porc / 
ous mitja dotzena / pit de po 

02/12/2020 

  F/2020/2177 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202006684 416,68 

02/12/2020 
AOC:91906230 CADENA BOLES A ANELLES CROMADA / BAGUES TANCADES / ESCALA 
ALUMINI DOMESTICA XXL / BAGA 2 CARGOLS INOX GARRA 

30/11/2020 

  F/2020/2178 B60556537 ARIDS I FORMIGO CONANGLELL S.L. 1170 647,96 

02/12/2020 AOC:91886400 FORMIGO ARMAT HA-25 / FIBRES 30/11/2020 

  F/2020/2179 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 72111 72,60 

02/12/2020 
AOC:91898217 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural / 18,9L. Agua Mineral Natural / 
18,9L. Agua Mineral Natural / 

30/11/2020 

  F/2020/2180 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 4973 65,16 

03/12/2020 
AOC:91986847 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / LLET 
NATURAL LITRE TORRE / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NA 

30/11/2020 

  F/2020/2182 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 278 53,85 

03/12/2020 AOC:92008922 CELER LED 60X60 40W 4000K BLANC / tassa reciclatg ecoraee 03/12/2020 

  F/2020/2183 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 202654 1.637,89 

03/12/2020 
AOC:92009966 SERVEI RECOLLIDA RESIDUS VERDS / EL.LIMINACIÓ RESIDUS VERDS / 
LOGUER CONTENIDOR 20M3 / LLOGUER CONTENIDOR 5 

30/11/2020 

  F/2020/2184 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2020Y026420 555,34 

03/12/2020 
AOC:92016268 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional 
Ajuntament / 1/11/2020 - 30/11/2020) / Quo 

01/11/2020 

  F/2020/2187 339XXXXXH JOAN ROSELL ATIENZA 71 730,84 

03/12/2020 AOC:92036083 PER A REALITZAR CANVIS A LA CASA MESTRA DE VILALLEONS 03/12/2020 

  F/2020/2188 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2020Y031107 555,34 

03/12/2020 
AOC:92021475 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional 
Ajuntament / 1/12/2020 - 31/12/2020) / Quo 

01/12/2020 

  F/2020/2189 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-037122 341,63 

03/12/2020 
AOC:92031951 Servei Teleassistencia Novembre 2020 ( Servei Teleassistencia Novembre 
2020 ) 

30/11/2020 

  F/2020/2190 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2001381 525,47 

04/12/2020 AOC:92106234 Hores-Material ( Toners i altres + hores dedicades ) 30/11/2020 

  F/2020/2192 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 187 19,64 

04/12/2020 AOC:92111006 REIS / 30/11/2020 

  F/2020/2193 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 47 599,58 

04/12/2020 AOC:92116959 Canviar distribució Jumper 04/12/2020 

  F/2020/2194 B60333150 CORRETJA S.L. 

 

20200100009642 495,70 

05/12/2020 
AOC:92177700 MANEC PIC FIBRA 900 MM DARNAU / PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 
KGS / PANOT 20X20X2.5 MINUSVALITS VERMELL / P 

30/11/2020 

  F/2020/2196 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045182193 147,02 

07/12/2020 AOC:92200941 COLA-EN-SPRAY-ALTA-RESISTENC-PLUS-400ML 02/12/2020 

  F/2020/2198 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 20087091 42,18 

09/12/2020 
AOC:92313955 1,165 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 
290429 ; Actual BN= 291594 Ubicación: PÇA. M 

08/12/2020 

  F/2020/2200 A17096546 CAN JOVER CULTIUS SA 003259 2.282,06 

09/12/2020 AOC:92309118 Subministrament Avet de 9m amb lloguer del suport i muntatge / 30/11/2020 

  



 
 

 
 

Subministrament Avet de 4m amb lloguer del s 

F/2020/2201 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-282 29,62 

09/12/2020 AOC:92270882 ous mitja dotzena / bistec extra / pit de pollastre / carn picada de porc 09/12/2020 

  F/2020/2202 B65206138 ZONA SOL SL 

 

ZS-20-339 248,05 

09/12/2020 
AOC:92274772 PATULEIA / TREBALLS REALITZATS EL DIA 25/11/20, A LA GUARDERIA 
PATULEIA DE ST.JULIA DE VILATORTA. / ARREGLA 

09/12/2020 

  F/2020/2203 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000001036 164,94 

09/12/2020 AOC:92292985 0007 CHD 24/11 S/PLOM 95 / DESCOMPTE 30/11/2020 

  F/2020/2204 B67534842 ISERN ELECTRO SLU 33495 22,40 

09/12/2020 AOC:92304359 ACCESSORI MOBIL MAX QUALITY / PILA BOTO 09/12/2020 

  F/2020/2205 A58281262 M. BOADA SA 

 

85453 79,86 

10/12/2020 
AOC:92343443 MÀ D'OBRA SORTIDA EMERGÈNCIA / DESPLAÇAMENT ( ESCOLA 
BELLPUIG - Comprovació alarma zona 6, hi ha un cartell 

30/11/2020 

  F/2020/2206 P0800049I CONSORCI GESTIO RESIDUS URBANS D'OSONA 2020/654 1.602,09 

10/12/2020 
AOC:92348105 Tractament de fracció resta al CTR / Gestió del dipòsit controlat  (¿/tona) / 
Tractament de lixiviats (¿/m3 

30/11/2020 

  F/2020/2207 B60301496 SICAL 

 

001 200800 178,28 

10/12/2020 AOC:92374594 LATERAL D600/950 C600 PLP 3 X 2 /AC 3.3 X 0.6 NEUT / PORTES 2 - P 09/12/2020 

  F/2020/2208 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 125 681,96 

10/12/2020 AOC:92394651 obra cala mestra i maquina escombrar 30/11/2020 

  F/2020/2209 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 193 31,68 

11/12/2020 AOC:92436929 PA PATULEIA NOVEMBRE 11/12/2020 

  F/2020/2210 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES TF130/2020 450,00 

11/12/2020 AOC:92440357 La Borsa de treball de tècnics/es d'educació infantil: disseny i implementació 11/12/2020 

  F/2020/2211 A08361446 PINTUR S.A. 

 

001 204479 162,41 

12/12/2020 
AOC:92475972 NAIXEMENT REF. N-111 / PORTS / ACRYLIC STUDIO VALLEJO 
AZUL/AZUL 200ml. / PINTURA AMERICANA DA9/ANTIQUE GOLD 

30/11/2020 

  F/2020/2212 B08336455 ELÈCTRICA GAFONAL S.L. 01/0/0000713 153,07 

12/12/2020 AOC:92475995 LLUMS DE NADAL 30/11/2020 

  F/2020/2213 B63422208 ACTUALITY CARPAS SL A/2020068 2.904,00 

12/12/2020 
AOC:92461178 * 50 m2 de tarima de fusta pel terra de la carpa. / * 6 lampares MADELEINE / 
* 2 estufes Bolet amb funda co 

11/12/2020 

  F/2020/2225 770XXXXXN MARIA LLUÏSA FITER PERELLÓ 26 3.107,03 

13/12/2020 
AOC:92521212 ALBARA 16/20 ESPAI ACTIVAT / ALBARA 17/20 PATULEIA / ALBARA 
18/20 PATULEIA / ALBARA 19/20 CAMP TORTI / ALBA 

30/11/2020 

  F/2020/2226 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200389 328,95 

14/12/2020 
AOC:92561184 Postals Nadal 2020 / Calendaris recollida porta a porta / Calendaris 
deixalleria mobil, per encartar a REVI 

14/12/2020 

  F/2020/2227 J65629818 REFORMES TORRES SCP 20-0012 553,30 

14/12/2020 
AOC:92467693 Menjador rascar pintura bufada Netejar salitra Pintar 7.24 m² paret color 
existent Total mà d¿obra / --- MA 

11/12/2020 

  F/2020/2228 B66923657 MAXI CASA 

 

2020091306 24,70 

03/12/2020 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 02/12/2020 

  F/2020/2229 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS FRO20202666485 9,15 

04/12/2020 SEGELLS MES DE NOVEMBRE 30/11/2020 

  F/2020/2230 A08728636 R.V.S.A. 

 

B_04202084264 54,90 

04/12/2020 ITV VEHICLE 0489-FHP 02/12/2020 

  F/2020/2231 B66923657 MAXI CASA 

 

2020096407 2,95 

10/12/2020 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 10/12/2020 

  F/2020/2232 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 

 

78,20 

10/12/2020 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 07/12/2020 

  F/2020/2233 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. 285-012-014675 20,48 

10/12/2020 MATERIAL PER CAVALCADA REIS 10/12/2020 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 47-20 
 
Expedient núm.:  47/20 
Objecte: instal•lació de xemeneia  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en instal•lació de xemeneia.  
 
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 de xemeneia. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La instal·lació de la xemeneia s’ajustarà a la normativa d’aplicació i a les 
especificacions del requeriment emès e 14 d’abril de 2020: 
- Segons la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 

administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en la instal·lació d’una 
xemeneia és un acte subjecte a comunicació prèvia. 

 
- El text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal definitivament 

aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 de febrer de 
2011 no preveu cap tipus de regulació específica per la instal·lació de 
xemeneies domèstiques. Només estan regulades dins de l’ús industrial, en 
el capítol corresponent de la normativa. 
La normativa del POUM en fa referència en l’article 47 Paràmetres 
comuns, en el punt.4.6 Planta coberta, en aquelles instal·lacions al servei 
de l’edifici que, per raons tècniques, hagin de situar-se a l’aire lliure, 
s’haurà de justificar la seva ocupació i procurar el mínim impacte visual. 

 

- El Código Técnico de la Edificación, CTE, pel que fa a instal·lacions 
tèrmiques, remet al Real Decreto 1027/2007, de 20 de juliol, por el que se 
aprueva el Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios. 
Segons el RITE IT 1.3.4.1.3 Chimeneas, apartat 1 Evacuación de los 
productos de la combustión, d) En las instal·lacions térmicas existentes 
que se reformen cambiándose sus generadores que no dispongan de 
conducto de evacuación a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo 
generador objeto de la reforma, la evacuación se realitzarà por la cubierta 
del edificio mediante un nuevo conducto adecuado. 
 

- 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. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 



 
 

 
 

gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. El valor considerat serà de 415,53 
€ segons el següent desglòs i segons l’ordenança municipal:  

Longitud de xemeneia: 9 ml 
       9,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,30 (Ct) x 0,30(Cu)= 415,53 € 

o Base imposable : 415,53 € 
o Quota:   415,53 € x  3,00 % =  12,46 € 

 
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 415,53 € ) =  30,41 € 

 

TOTAL: (Impost)  12,46 € + (Taxa)  30,41 € = 42,87 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 53-20 
 
Expedient núm.:  53/20 
Objecte: canvi de filat intermig, entre cases adossades  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en canvi de filat intermig, entre cases adossades.  
  
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 canvi de filat intermig, entre cases adossades. 
 
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.  

 
- 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 600,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  600,00 € 
o Quota:   600,00 € x  3,00 % =  18,00 € 

 
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  600,00 € ) =  30,60 € 
 

TOTAL: (Impost)  18,00 € + (Taxa)  30,60 € =  48,60 Euros 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 58-20 
 
Expedient núm.: 58/20 
Objecte: reparació de coberta d'habitatge unifamiliar  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reparació de coberta d'habitatge unifamiliar.  
 
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 reparació de coberta d'habitatge 
unifamiliar. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 



 
 

 
 

alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
6.000,00 € i es considera adequat. 

  
o Base imposable :   6.000,00 € 
o Quota:  6.000,00 € x 3,00 % =  180,00 € 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
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 6.000,00 €) =  36,00 € 
 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 10,00 m2 x 5 dies 
=  52,45 €   

 

TOTAL: (Impost)  180,00 €+ (Taxa)  36,00 € + (Taxa ocupació) 52,45 €  = 268,45 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 59-20 
 
Expedient núm.:  59/20 
Objecte: reforma del bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reforma del bany.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma del bany. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
6.000,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable : 6.000,00 €. 
o Quota:   6.000,00 €  x  3,00 % =  180,00 € 

 
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 6.000,00 € =  36,00 € 
 

TOTAL: (Impost)  180,00 € + (Taxa)  36,00 €  = 216,00 Euros 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 63-20 
 
Expedient núm.:  63/20 
Objecte: construir una barbacoa a la zona del jardí  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construir una barbacoa a la zona del jardí.  
 
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 construir una barbacoa a la zona del jardí. 
 



 
 

 
 

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: 
 

- Es donarà compliment a l’article 47.11.4 es prohibeix la construcció de llars de 
foc, barbacoes, i xemeneies dins el pati d’illa separats de l’edifici principal. 
Sempre es farà adossat a l’edifici principal i la xemeneia sobresortirà un metre 
del ràfec de la coberta. 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 960,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  960,00 € 
o Quota:   960,00 € x  3,00 % =  28,80 € 

 
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  960,00 €) =  30,96 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  28,80 € + (Taxa)  30,96 €   = 59,76 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- LLICENCIA OBRES 64-20 
 
Expedient núm.:  64/20 
Objecte: treure armari encastat i modificar instal•lació elèctrica  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  la 
interessada  i que consisteix en treure armari encastat i modificar instal•lació elèctrica.  



 
 

 
 

 
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 treure armari encastat i modificar 
instal•lació elèctrica. 
 
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. 

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

- En el cas 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. 

- 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 550,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable:  550,00 € 
o Quota:   550,00 € x  3,00 % =  16,50 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  550,00 € ) =  30,55 € 
 

TOTAL: (Impost)  16,50 € + (Taxa)  30,55 €   = 47,05 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8.1.- LLICENCIA OBRES 65-20 
 
Expedient núm.:  65/20 
Objecte: reforma de cuina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma de cuina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma de cuina. 
 
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. 

- 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 
5.503,02 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :   5.503,02 € 
o Quota:   5.503,02 € x  3,00 % =  165,09 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 5.503,02 €) =  35,50 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 8,00 m2 x 10 dies 
=  83,92 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  165,09 € + (Taxa)  35,50 € + (Taxa ocupació) 83,92 €  = 284,51 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 67-20 
 
Expedient núm.:  67/20 
Objecte: pintar 30,00 m2. de façana  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en pintar 30,00 m2. de façana.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en pintar 30,00 m2. de façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 300,00 
€ i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 461,70 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal: 

Superfície a pintar : 30,00 m2 
30,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,10(Ct) x 0,30(Cu)= 461,70 € 

 
o Base imposable:    461,70 € 
o Quota:   461,70 € x  3,00 % =  13,85 € 

 
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  461,70 €) =  30,45 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 25,00 m2 x 1 dia 
=  26,22 € 
 

TOTAL: (Impost)  13,85 € + (Taxa)  30,45 € + (Taxa ocupació) 26,22 €  = 70,52 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 71-20 
 
Expedient núm.:  71/20 
Objecte: substitució dels graons i paviment dels replans de l'escala exterior   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en substitució dels graons i paviment dels replans de 
l'escala exterior .  
 
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 substitució dels graons i paviment dels replans 
de l'escala exterior. 
 
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 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 
2.750,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 2.750,00 € 
o Quota:   2.750,00 € x  3,00 % =  82,50 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 

Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.750,00 €) =  32,75 € 

 

TOTAL: (Impost)  82,50 € + (Taxa)  32,75 €  =  115,25 Euros   

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 72-20 
 
Expedient núm.:  72/20 
Objecte: reparar part d'arrebossat de la façana principal i reparar gotera de la terrassa 
de la part posterior de la 1a. pl.  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en reparar part d'arrebossat de la façana principal i reparar 
gotera de la terrassa de la part posterior de la 1a. pl..  
 
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 reparar part d'arrebossat de la façana principal 
i reparar gotera de la terrassa de la part posterior de la 1a. pl. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

- 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. 



 
 

 
 

- 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 
1.235,00 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  1.235,00 € 
o Quota:  1.235,00 €  x  3,00 % =  37,05 € 

 
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  1.235,00 €) =  31,23 € 

 

TOTAL: (Impost)  37,05 € + (Taxa)  31,23 €  = 68,28 Euros 

 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
12.0.- LLICENCIA OBRES 74-20 
 
Expedient núm.:  74/20 
Objecte: pintar la façana  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en pintar la façana.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en pintar la façana. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 



 
 

 
 

 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
1.332,21 € i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  1.332,21 € 
o Quota:  1.332,21 € x  3,00 % = 39,97 € 

 
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  1.332,21 €) =  31,33 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 4,00 m2 x 2 dia =  
8,40 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  39,97 € + (Taxa)  31,33 € + (Taxa ocupació) 8,40 €  = 79,70 Euros 

    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
13.0.- LLICENCIA OBRES 78-20 
 
Expedient núm.:  78/20 
Objecte: posar sostre de pladur al lavabo petit  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en posar sostre de pladur al lavabo petit.  
 
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 posar sostre de pladur al lavabo petit. 
 
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. 

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

- En el cas 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. 

- 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 200,00 
€ i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  200,00 € 
o Quota:  200,00 € x 3,00 % = 6,00 € 

 
 
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 200,00 € ) =  30,20 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  6,00 € + (Taxa)  30,20 €   = 36,20 Euros 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
14.0.- LLICENCIA OBRES  80-20 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  80/20 
Objecte: pintar la façana tapant alguna esquerda  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en pintar la façana tapant alguna esquerda.  
 
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 pintar la façana tapant alguna esquerda. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 920,00 
€ i es considera adequat. 
 

o Base imposable :  920,00 € 
o Quota:  920,00 € x 3,00 % =  27,60 € 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  920,00 €)=  30,92 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 4,00 m2 x 2 dies 
=  8,40 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  27,60 € + (Taxa)  30,92 € + (Taxa ocupació) 8,40 €  = 66,92 Euros 

 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
15.0.- LLICENCIA OBRES 81-20 
 
Expedient núm.:  81/20 
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es 
posin i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. 
En cap cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el 
gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. 

- 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 
11.825,98 € 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 5,00 kW, es correspon una bonificació del 75%. 

 

o Base imposable : 11.825,98 € 
o Quota: 11.825,98 € x 3,00 % =  354,78 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 88,70 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 11.825,98 € )=  41,82 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  88,70 € + (Taxa)  41,82 €  = 130,52 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
16.0.- LLICENCIA OBRES 85-20 
 
Expedient núm.:  85/20 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en planta baixa  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en planta 
baixa.  
 
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 construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en 
planta baixa. 
 
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 14 de juliol de 
2020 amb ID Registre E2020002468 i el 26 d’octubre de 2020, amb ID Registre 
E2020003761 per la qual s’aporta documentació complementària a requeriment 
de l’Ajuntament.  

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 8 de desembre de 
2020 amb ID Registre E2020004416 per la qual es modifica el projecte en 
relació a la pèrgola que ocupa la separacions al límit. S’ha eliminat la pèrgola i 
s’ha deixat el pòrtic. 
Urbanísticament la pèrgola és una edificació auxiliar. L’article 47.4.12 
“Separacions als límits: les separacions mínimes de l’edificació o edificacions 
principals a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, a les seves partions 
laterals i entre edificacions d’una parcel·la no poen ésser ocupades per 
edificació, i seran destinades a aparcament, jardins.. segons paràmetres de 
cada zona. A partir d’aquestes separacions, se situaran les edificacions i 
cossos sortints.” 
Article 107.bZona J4. Condicions particulars.2 Sòl lliure: la part de parcel·la 
lliure d’edificació com a conseqüència de l’aplicació dels percentatges 
d’ocupació i edificabilitat no podrà ser objecte d’altre aprofitament que no sigui 
espai lliure privat. 
Tal i com justifica el redactor de projecte, es tracta d’un element arquitectònic 
decoratiu i descobert. En aquest sentit caldrà garantir que es tracta d’un 
element decoratiu de jardí, que no presenta continuïtat constructiva ni formal 
amb l’edifici; sinó com un element lleuger i independent. 

- 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 relació a la piscina, es dóna compliment a la Modificació puntual número 5 
del POUM de Sant Julià de Vilatorta, d’esmenes i aclariments de la normativa i 
de la documentació gràfica, que modifica la separacions al límit de parcel·la de 
les piscines, unificant en totes les zones el mateix criteri i fixant aquesta 
separació a 1m. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes 
d’anivellament del terreny i en cas que en sobresurtin, la seva superfície 
computarà als efectes d’ocupació de parcel·la i s’haurà de respectar els límits 
d’edificació de cada zona. La piscina es manté dins de les plataformes 
d’anivellament del terreny, per tant no computa a efectes d’ocupació. 

- Es dóna compliment a l’article 24 d’Adaptacions topogràfiques del terreny i a 
l’article 107.B, Zona J4, Condicions particulars, sobre murs de contenció i 
talussos. Els murs d’anivellació de terres als límits de la parcel·la no podran 
excedir en cap cas més de 1,50m per sobre la cota natural del terreny. Es dóna 
compliment a aquest punt; manca però definir els acabats d’aquests murs 
segons el mateix article. 

- 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. 

- 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 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: (35,00 x 2,00 ) + (10,00 x 
2,00 ) + (35,00 x 2,00) x 45 €/m2 = 7.200,00 €. Cal acreditar-ne la seva 
constitució en el termini d’un mes 

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
213.010,16 € però no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 280.276,52 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge:    73,61 m2 
Superfície construïda habitatge:  238,55 m2 

 
  73,61 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)=   45.314,32 € 
238,55 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 234.962,20 € 

    280.276,52 € 

o Base imposable :  280.276,52 € 
o Quota:  280.276,52 € x  3,00 % =  8.408,29 € 

 
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 280.276,52 €) = 310,27 € 

 

TOTAL: (Impost)  8.408,29 € + (Taxa) 310,27 € = 8.718,56 Euros 



 
 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
17.0.- APROVACIO DE LES BASES I CONVOCATORIA DE LES SUBVENCIONS 
PER AL MANTENIMENT DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DE L’ÀMBIT DE 
L’HOSTALERIA O QUE IMPLIQUIN UN CONTACTE ESTRET I DIRECTE AMB EL 
CLIENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 I 
QUE TINGUIN ESTABLIMENT EN EL MUNICIPI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en el context actual de conjuntura econòmica 
desfavorable causada pel COVID-19, vol contribuir a la generació d’ocupació, 
sosteniment i estimulació de l’activitat econòmica del municipi mantenint així el teixit 
comercial local. Per aquest motiu i tenint en compte el major impacte negatiu que la 
pandèmia ha tingut en determinades activitats del municipi com són les del sector de 
l’hostaleria i aquelles que impliquin un contacte físic proper i directe amb el client, 
l’Ajuntament farà un esforç econòmic de caràcter extraordinari que ajudi a mantenir la 
seva activitat i a afrontar la delicada situació econòmica dels propers mesos. Per altra 
banda, la continuïtat d’aquests serveis es considera essencial tenint en compte l’alt 
valor social, sanitari i, en general, de benestar que aquests tenen pel municipi.  
 
L’article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa que per a la gestió dels 
seus interessos el municipi pot exercir activitats complementàries de les pròpies 
d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l’ocupació i la lluita 
contra l’atur. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vist que l’import total que es destinarà a aquests ajuts serà de 25.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 07.431.480.00 del pressupost de l’exercici 2020, tot 
condicionat a la corresponent modificació pressupostària. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, 
tot determinant el termini de presentació de sol·licituds. 
 



 
 

 
 

Vist el Decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2019 relatiu a la delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 

Es proposa a la Junta de Govern el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de les subvencions per 
al manteniment de les activitats comercials de l’àmbit de l’hostaleria o que impliquin un 
contacte físic estret i directe amb el client com a conseqüència de la situació generada 
pel COVID-19 i que tinguin establiment en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de  
25.000 € amb càrrec a l’aplicació: 07.431.480.00 condicionat a la corresponent 
modificació pressupostària. 
 
Tercer.- Publicar les bases i convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i a la web 
municipal. 
 
Quart.- Trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions de l’Ajuntament,  i l’article 124.2 del ROAS. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
18.0.- APROVACIO DE RELACIONS DE CRÈDITS INCOBRABLES 20001, 20002, 
20003 I 20004 
 
Vista la proposta de declaració de crèdits incobrables formulada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, en la qual es justifica la instrucció del respectiu expedient administratiu de 
constrenyiment contra els corresponents deutors amb un resultat negatiu: 
 

- Relació 20001 que consta de 3 expedients, per un import total de 8.127,93 €. 
- Relació 20002 que consta de 2 expedients, per un import total de 2.732,87 €. 
- Relació 20003 que consta de 3 expedients, per un import total de 130,39 €. 
- Relació 20004 que consta de 7 expedients, per un import total de 2.879,34 €. 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar com a crèdits incobrables les propostes de declaració de crèdit 
incobrables corresponent a les relacions 20001, 20002, 20003 i 20004 formulades per 
l’ORGT. 
 
Segon.- Donar de baixa els drets reconeguts corresponents als crèdits que figuren a la 
proposta. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a l’Organisme de Gestió Tributària diligenciant la 
proposta. 
 



 
 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
19.- CERTIFICACIO NUM.1 OBRA ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIO AVINGUDA 
JAUME BALMES A ZONA 30 
 

Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta de 2 de novembre de 2020 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres 
de l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de 
Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Vialitat i Serveis SLU pel preu de 79.965,83 €, més 
16.792,82 € en concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 19 de novembre 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 dos mesos. 
 
Vista la certificació núm. 1 de l’obra “Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de 
Jaume Balmes a zona 30” de Sant Julià de Vilatorta, presentada per l’empresa Vialitat 
i Serveis S.L.U., amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 
3.064,28 € més 643,50 € 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 ciclista. Adequació de 
l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” de Sant Julià de Vilatorta, per un import de 
3.707,78 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.134.609.01 del pressupost de despeses per a l’any 2020 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
20.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
20.1.- EXECUCIÓ ACTUACIONS SUBVENCIONADES EN EL CATÀLEG DE 
SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ 2020 
 
En aquest punt es fa un repàs per àrea de treball de l’estat d’execució de les diferents 
actuacions que han sigut subvencionades mitjançant el Catàleg de Serveis de la 
Diputació de Barcelona per aquest any 2020 i que tenen com a termini màxim 
d’execució el 31 de desembre de 2020. 
 
Els regidors exposen en quin estat es troba cada actuació i es donen per assabentats 
del termini màxim per a finalitzar-les. 
 
 
21.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 



 
 

 
 

 
Finalment 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, 


