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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2018  
 
A les 19:15 hores del dia , compareixen per a celebrar reunió de Junta de Govern Local, 
sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde : 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU 
Sra. Silvia Vila i  López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut. 
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió els 
Regidors: 
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme 
i Comerç. 
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana. 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports. 
 
Han excusat la seva presència el Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor 
d’hisenda i de promoció econòmica i portaveu del grup municipal CIU i el Sr. Antoni Coll i 
Gimenez, Interventor accidental  
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa a 
consideració de la Junta de Govern, els següents punts de l’ordre del dia: 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual 
 
1. - LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1. - Acta de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2018 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
2. - DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
 
3. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
4. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“4.1. Es vota a favor de la inclusió del punt 
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Assumpte  
 
3ª CERTIFICACIÓ I ÚLTIMA D'OBRA corresponent al  PROJECTE DE 
MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 
 
 
Considerant que en data 12 de setembre de 2018, amb núm. d’entrades núm. 
E2018008754 la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS,S.L. va presentar la certificació núm. 3, corresponent al projecte de 
referència en l’encapçalament, per un import sense l’iva de mil quatre-cents vuitanta – tres 
euros, amb quaranta-cinc cèntims (1.483,45€) i , per import IVA inclòs de mil set-cents 
noranta-quatre euros, amb noranta-set cèntims (1.794,97€).  
 
Considerant que mitjançant acords de la Junta de Govern Local de data 18 desembre de 
2017, va acordar adjudicar el contracte corresponent l’obra ordinària corresponent al 
PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET SANT VICENÇ DE 
CASTELLET, en el tram comprés entre el pont de la C55 fins masies de Can Tinet i amb 
un pressupost de contracte sense l’IVA de cinquanta-cinc quatre-cents seixanta-cinc, amb 
setanta-quatre cèntims (55.465,74 €) i onze mil sis-cents quaranta-set, vuitanta-ún 
cèntims (11.647.81 €), amb un total del pressupost de contracte amb l’iva inclòs de 
seixanta-set mil cent tretze euros, amb cinquanta-cinc cèntims (67.113,55 €).  
 
Considerant que segons informe de l’arquitecte tècnic de serveis territorials, de data 17 de 
setembre de 2018, dona la conformitat a la part d’obres executades corresponent a la 
certificació núm. 3, que en la seva part essencial i necessària estableix el següent: 
 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es 
proposa informar FAVORABLEMENT la TERCERA CERTIFICACIÓ de les obres MESURES 
URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET, de Sant Vicenç de Castellet, amb un import de la 
segona certificació de 1.794,97 € IVA inclòs. (MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS, amb NORANTA-SET CÈNTIMS). 

 
Considerant el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
concretament la disposició transitòria primera, els expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  
 
1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entén que els expedients de 
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contractació s’han iniciat si s’ha publicat la convocatòria corresponent del procediment 
d’adjudicació del contracte.  
 
Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta certificació es la Junta de 
Govern Local de conformitat amb el que estableix el Decret de l’Alcaldia–Presidència 
núm.2015LLDC000609, de data 16/06/2015, en matèria de contractació 
 

1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la quantitat de 
60.101,21 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas els 
6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les 
actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, en el seu cas. 

 
 
Es per això que,  
  

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la certificació d'Obres núm. 3, a favor de l’adjudicatària CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. corresponent al corresponent al 
PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET SANT VICENÇ DE 
CASTELLET, en el tram comprés entre el pont de la C-55 fins masies de Can Tinet, per 
un import sense l’iva de mil quatre-cents vuitanta – tres euros, amb quaranta-cinc cèntims 
(1.483,45€) i , per import IVA inclòs de mil set-cents noranta-quatre euros, amb noranta-
set cèntims (1.794,97€).  
 
SEGON.- ACCEPTAR I APROVAR l’acta de recepció de les obres, corresponent a 
l’actuació, al PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET SANT 
VICENÇ DE CASTELLET adjudicada per la Junta de Govern Local, de data 18 desembre 
de 2017, d’acord amb els informes favorables de la direcció facultativa de l’obra, per un 
import total amb l’iva inclòs de 67.113,54 €  
 
TERCER.- DONAR CONFORMITAT a l’execució de les obres adjudicades per la Govern 
Local de 18 desembre de 2017, corresponent al PROJECTE DE MESURES URGENTS A 
LA RIERA DE CASTELLET SANT VICENÇ DE CASTELLET i que aquestes s’han 
executat de conformitat amb allò que establert a la normativa reguladora del contracte, 
segons les actes de final d’obra de data 20 d’agost de 2018 i de recepció de les mateixes 
de la mateixa data  
 
QUART.- DONAR TRASLLAT dels precedents acords, de forma reglamentaria, al 
Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. 
” 
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Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
  
4.2. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte   
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER LA SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN 
MAL ESTAT SOBRE UN TRASTER – COS EXEMPT DE LA MASIA CAL XESC, A LA 
FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL SECTOR CAN XESC – CLOT DEL TUFAU, 
D’AQUESTA LOCALITAT, (EXP. 11/2018). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant  la sol·licitud presentada pel Sr. --- a amb registre d’entrada E2018010522, 
de data 24 d’octubre de 2018, relativa a la llicència urbanística per LA SUBSTITUCIÓ DE 
COBERTA EN MAL ESTAT SOBRE UN TRASTER, a la finca amb emplaçament al 
sector Can Xesc – Clot del Tufau, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 26 de novembre de 2018, l’Arquitecte Municipal, emet el 
corresponent informe favorable, que textualment diu: 

 
“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 

 
Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per la Substitució de coberta en mal estat sobre 

un traster – cos exempt de la masia Cal Xesc, al TM de Sant Vicenç de Castellet. 

Expedient: 11/2018 

Informe: 108-2018-LIP 

Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 24/10/2018  

Registre d’entrada:  E2018010522 

Emplaçament: Cobert– Masia Cal Xesc 

  

Lluís Iglesias Pera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d’acord 
amb el que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, emeto l’informe següent:  
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I. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

2 Còpies del Projecte Bàsic sense visar amb PEM  
 Còpia del Projecte Tècnic en format digital 
1 Assumeix direcció arquitecte i aparellador 
2 Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut  
 Registre de la propietat 
 Escriptures públiques de la finca 

 

II. NORMATIVA APLICABLE 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 

• Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sol i 

rehabilitació urbana. 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

• Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat el 10 d’octubre de 2006 

• Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat el 16 de setembre de 2008 

• Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996, amb Text Refós aprovat el 27 

de Juliol de 2005.  

• Altres: PTCT/planejament derivat: ACA (agència catalana de l’aigua) 

• Normes d'aplicació supletòria: només s'apliquen en defecte de lleis autonòmiques o quan 

aquestes continguin llacunes en el seu contingut.  

• Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre règim 

del sòl i ordenació urbana, en el que no s'oposi a la normes d'aplicació directa.  

• Reglament de Planejament Urbanístic de 23 de juny de 1978.  

• Reglament de Gestió Urbanística de 25 d'agost de 1978.  

• Reglament de Disciplina Urbanística de 23 de juny de 1978 

 

III. RÈGIM DEL SÒL 
PLANEJAMENT GENERAL APROVAT:  
 
- Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el dia 2 d’agost de 1996. 
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL: Sòl no urbanitzable. 
QUALIFICACIÓ DEL SÒL:  Sòl rural (20). 
 
PLANEJAMENT TERRITORIAL APROVAT: 
 
 - Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprovat  el dia 16 de setembre de 2008. 
Segons el PTPCC, l’àmbit d’actuació s’ubica en sòl de protecció especial, dins el Sistema 
d’espais oberts de sòl no urbanitzable. 
- Pla Director Urbanístic del Pla de Bages, aprovat el dia 10 d’octubre de 2006. 
 
 
Segons el PDU, l’àmbit d’actuació s’ubica dintre d’espais forestals nuclears i/o connectors. 
CONDICIONS DE LA MASIA 
 
Accés rodat no urbanitzat. La masia té proveïment d’aigua i electricitat. 
Masia Cal Xesc inclosa en el Pre-catàleg de protecció del patrimoni històric, artístic, cultural, 
arquitectònic i social pel Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1996 (*). 
 
L’edifici del traster actual ja constava en l’aprovació del PGOU de Sant Vicenç de Castellet. 
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IV. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
Projecte Bàsic visat      Sr. C G G 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:      Si 
Assumeix d’arquitecte autor del projecte i director:    Presentat 
Estudi de gestió de residus:       229,42 € 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:    7.100,00 € 
 

V. FONAMENT DE DRET 

 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018010522 de 24/10/2018, del Sr. ---, on 
sol·licita llicencia urbanística per Substitució de coberta en mal estat sobre un traster – cos 
exempt de la masia Cal Xesc, al TM de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- Vist que es tracta d’una construcció rural existent en que es vol rehabilitar estructuralment la 
coberta existent , 
 
- Vist que la finca on es troba la masia, es troba situada en regim d’ús de sòl no urbanitzable, 
amb la clau 20 (sòl rural),  
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- Vist que segons les normes de planejament de Sant Vicenç de Castellet no hi ha catàleg, i 
que segons l’article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, és permès rehabilitar les construccions rurals.  
 
Article 47  
Règim d'ús del sòl no urbanitzable 
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, 
d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional 
dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic 
i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 
2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. 
3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 
a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament 
urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 
c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 
3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el 
catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió 
de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, 
artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment 
hoteler ha d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les 
construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les 
a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han 
d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. 
4. (………) 
5. (……..) 
 
 
 
6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es poden admetre 
com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i 
sectorial aplicable: 
a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals 
o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats 
extractives, s'hi inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre 
que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen. 
(……) 
 
7. (…………..) 
 
 
- Vist que segons l’article 48 del Reglament de la Llei 64/2014, sobre les excepcions a 
l’aprovació d’un PAE, en que segons el punt 48.3.b, es podria considerar una obra de 
salubritat pública, de bona conservació de la construcció i millora d’aquesta,  
   
Article 48 
Excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica 
48.1 No obstant el que estableix l’article 47.1, no és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per obtenir 
llicència urbanística, atesa l’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació, en els 
supòsits següents: 
a) Instal·lació d’elements energètics, ambientals o altres serveis en la cara exterior de la coberta o de les parets que 
envolten les obres implantades legalment. 
b) Instal·lacions soterrades de connexió de les obres implantades legalment a les xarxes de subministrament de 
serveis. 
48.2 Les ampliacions que no superin el 30% de les obres preexistents i autoritzades amb l’aprovació prèvia d’un 
projecte d’actuació específica no exigeixen l’aprovació d’un nou projecte d’actuació específica. 
48.3 L’atorgament de llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa referència l’article 47 implantades 
legalment no requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica en els supòsits següents: 
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a) La implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre de la cota natural del terreny. 
b) Les obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les 
construccions, edificacions i instal·lacions, i les obres de millora d’aquests immobles, sempre que no comportin el seu 
canvi d’ús o l’augment o distribució diferent del volum edificat. 
48.4 Les actuacions a què fa referència l’article 47.1.g) no requereixen l’aprovació d’un projecte d’actuació específica 
en els supòsits següents: 
a) Quan sigui preceptiu l’informe de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui per a l’atorgament de la llicència 
urbanística corresponent. 
b) Quan facin referència a una activitat ramadera preexistent per adaptar les instal·lacions a les exigències derivades 
de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, sempre que no comportin un increment de la capacitat productiva. 
 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018011812 de 21/10/2018, del Sr. ---, on 
aporta escrit i documentació requerida per tal de justificar el NO augment de volum de la 
coberta, la legalitat i antiguitat de l’edificació i la finalitat del projecte, per la sol·licitud de 
llicencia urbanística de Substitució de coberta en mal estat sobre un traster – cos exempt de la 
masia Cal Xesc, al TM de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Els ortofotos antics aportats, són molt recents, i no determinen l’antiguitat de l’edificació. 
 
 
 
 

 
Ortofoto 1956 de l’institut cartogràfic. 
 
 
 
IV.       INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN MAL 
ESTAT a la masia de Cal Xesc, al TM Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost segons 
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projecte visat de 7.100, €, i considerant els fets detallats anteriorment, les obres s’ajusten a les 
determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual cosa es pot informar 
favorablement condicionat a:  

 
- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el  decret 161/2001 de gestió de residus, s’haurà 
d’abonar una fiança mínima 229,42 €,  € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte bàsic presentat en aquest Ajuntament. 
 
- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del 
gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
- Llicències d’obres majors amb responsabilitat de dos tècnics: 1 any per iniciar-les i 3 anys 
per finalitzar-les (total 4 anys). 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant que l’apartat primer de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres i  
serveis dels ens locals, estableix que resten subjectes a llicència urbanística prèvia els 
actes d’edificació i ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya 
 
Considerant que l’apartat segon de l’article 89 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, estableix que les llicències urbanístiques s’han d’atorgar d’acord amb les 
prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances 
municipals i al planejament. 
 
Considerant que l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme,  estableix que els actes 
de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres,  resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En aquest 
mateix  
sentit, roman regulat en l’article 234 i 235 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei d’Urbanisme 
 
Considerant que la tramitació del procediment d’atorgament de la llicència es regula per 
l’article 79 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 

 
Considerant  l’informe emès per Secretaria en data 3 de desembre de 2018, respecte a la 
normativa aplicable en el susdit procediment. 
 
Considerant el que l’article 73 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
estableix que les llicències d’obres s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sens 
perjudici a tercers. 
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Considerant que l’apartat 4 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010,  pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme,  estableix que les llicències s’atorguen sens perjudici 
de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de Règim 
Local o Sectorial. 
 
Considerant que l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, estableix que correspon a l’alcalde l’atorgament 
de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta 
de Govern Local. 
 
Considerant  les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
data 19 d’octubre de 2017, per a l’exercici 2018, concretament l’ordenança fiscal número 
7 que  
estableix la taxa per llicències urbanístiques, i l’ordenança fiscal número 5 que fixa 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny i concretament en l’apartat següent: 
 
 

“EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
 
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, llicències  
parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme.” 

 
 
Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la normativa més 
amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i jurídics.” 
 
És per tot això que 
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. --- PER A LA SUBSTITUCIÓ 
DE COBERTA EN MAL ESTAT SOBRE UN TRASTER – COS EXEMPT DE LA MASIA 
CAL XESC, AL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET,  a la finca 
amb emplaçament al sector Can Xesc – Clot del Tufau, d’aquesta localitat, , 
corresponent a l’expedient d’obra major núm 11/2018, sense perjudici  de tercers i salvat 
el dret a la propietat, i sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives 
d’acord amb la legislació local o sectorial, d’acord amb el que estipula la normativa 
assenyalada en la part expositiva dels presents acords, ultra restar condicionada a 
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l’acompliment de les condicions generals d’atorgament de llicència urbanística municipal, 
fixades per acord de Ple de data 2 de Febrer de 2000. 
 
SEGON: APROVAR LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL, en aplicació de les Ordenances 
Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 5 (impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres) i número 7 ( taxa per llicències urbanístiques) 
 

 
Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons 
l'article.7è de l'ordenança Fiscal 
núm 5 de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i 
obres, considerant com a base 
imposable d’aquest impost està 
constituïda pel cost real i efectiu 
de la construcció, la instal.lació 
o obra  

TOTALS 

Taxa per obres majors 2,00% 7.100 € (Base mínima)  230,00 €   

Impost de 
construccions 4,00% 7.100 € 284,00 €   

Placa     
 

15,00 € 
 

TOTAL     529,00 €   
 
 
TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics Municipals 
de data 26 de novembre de 2018,que són: 
 
 

- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el  decret 161/2001 de gestió de residus, s’haurà 
d’abonar una fiança mínima 229,42 €,  € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte bàsic presentat en aquest Ajuntament. 
 
- Presentar en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat 
del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
- Llicències d’obres majors amb responsabilitat de dos tècnics: 1 any per iniciar-les i 3 
anys per finalitzar-les (total 4 anys). 
 
 

QUART: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableixen els articles 40, 41, 42 
I 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.”  
” 



 
    

 
Expedient : JGL2018000050  

 
 

 
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

13 
 

 

 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
4.3. Es vota a favor de la inclusió del punt 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, A NOM DEL SR. ---, PER A LA 
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE ENTRE MITGERES, A FINCA DEL CARRER 
VALLHONESTA, D’AQUESTA LOCALITAT. EXP. OBRES MAJORS 4/2018  (EXP. 
PRIMERA OCUPACIÓ 2/2018). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant l’expedient de llicència d’Obres Majors núm. 4/2018, presentat pel  SR. ---, i 
aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 25 de juny de 2018, per a 
portar a terme l’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca amb 
emplaçament al carrer Vallhonesta, núm. 8, d’aquesta localitat, exp. 1a. Ocupació núm. 
2/2018. 
  
Considerant que en data 5 de novembre de 2018, amb registre E2018011237, el Sr. ---, 
presenta la sol·licitud de PRIMERA OCUPACIÓ, relativa a l’ampliació d’habitatge entre 
mitgeres, a l’immoble emplaçat al carrer Vallhonesta, d’aquesta localitat, corresponent a 
l’expedient d’Obres Majors, núm. 4/2018.             
 
Considerant que en data 26 de novembre de 2018, l’Arquitecte Tècnic Municipal, emet el 
corresponent informe favorable, que textualment diu: 
  

INFORME SOBRE SOL·LICITUD DE PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
 

Assumpte: Sol·licitud de PRIMERA OCUPACIÓ de l’expedient 4/2018, de la reforma i 

ampliació d’habitatge en edifici de dos habitatges entre mitgeres. 

Expedient: 2/2018 

Informe: 116-2018-LIP 

Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 05/11/2018  

Registre d’entrada:  E20180011237 
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Emplaçament: C/ Vallhonesta,  

 

Lluís Iglesias Pera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d’acord 
amb el que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, emeto l’informe següent:  
 

VI. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

2 Certificats final d’obra 
1 DNI 
1 Control de qualitat 
1 Certificació cadastral model 902  
 Fotos 10x15 
 Proforma d’escriptures públiques de la finca 

 
 

VII. NORMATIVA APLICABLE 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme 
• Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sol i 
rehabilitació urbana. 
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
• Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat el 10 d’octubre de 2006 
• Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat el 16 de setembre de 2008 
• Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996, amb Text Refós aprovat 
el 27 de Juliol de 2005.  
• Altres: PTCT/planejament derivat: ACA (agència catalana de l’aigua) 
 
 
Segons l’article 25 de  l’actual PGOU de Sant Vicenç de Castellet:  
  
Art. 25 .- Seguiment. 
1.- Abans de començar l’execució d’una obra de nova planta, l’Ajuntament haurà d’assenyalar 
l’alineació, assenyalament del qual s’estendrà l’acta corresponent, la qual eximirà el promotor 
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d’aquesta obra de tota la responsabilitat en l’alineació de l’edifici si per a la seva realització s’ha ajustat 
a l’assenyalada en l’esmentada acta. Aquest assenyalament s’efectuarà prèvia sol·licitud de 
l’interessat. 
 
2.- Així mateix, l’interessat comunicarà a l’Ajuntament els moments en què l’obra sobrepassi la rasant 
del carrer i en què assoleixi l’alçada autoritzada, amb l’objecte que els serveis tècnics municipals 
efectuïn les oportunes comprovacions, de les quals s’estendrà la corresponent acta perquè consti el 
resultat d’aquella comprovació. 
 
3.- Acabades les obres, l’interessat ho comunicarà a l’Ajuntament, amb certificació visada del facultatiu 
director de les obres i altra documentació complementària amb objecte de realitzar la inspecció final. 
Es comprovarà si l’interessat s’ha ajustat en la seva realització a la llicència atorgada i també si s’han 
repostat tots els mals i danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, 
aigües potables, cables elèctrics i qualsevol altre servei anàleg així com també de caràcter privat o a 
tercers. 
 

VIII. ANTECEDENTS DE FET 

- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018005713 de 08/06/2018, del ---, 

on sol·licita llicencia urbanística per l’AMPLIACIÓ D’HABITATGE EN EDIFICI DE DOS 

HABITATGES E/M al solar on actualment hi ha un edifici de planta baixa, situat al C/ 

Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet. 

- Vist que en data de 29/06/2018 es va enviar per notificació (e-notum), la proposta d’acord 

d’aprovació de llicència d’obres majors per l’AMPLIACIÓ D’HABITATGE EN EDIFICI DE 

DOS HABITATGES E/M al solar on actualment hi ha un edifici de planta baixa, situat al C/ 

Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet. 

- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018011237 de 05/11/2018, del Sr. --

-, on sol·licita llicencia de primera ocupació per l’AMPLIACIÓ D’HABITATGE EN EDIFICI DE 

DOS HABITATGES E/M al solar on actualment hi ha un edifici de planta baixa, situat al C/ 

Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet. 

 
IV.       INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 

documentació aportada, per a la concessió de la primera ocupació de l’AMPLIACIÓ 

D’HABITATGE EN EDIFICI DE DOS HABITATGES E/M al solar on actualment hi ha un 

edifici de planta baixa, situat al C/ Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet, no es pot 

informar per manca de documentació.  
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Cal aportar la documentació següent per tal de poder continuar amb la tramitació de 

l’expedient: 

- Les 2 fotos 10x15 

- Certificat de recepció de residus per codi gestor 

- Proforma de l’escritura d’obra nova o acta notarial 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
Considerant que la normativa aplicable en la matèria que estableix el Decret 
179/95 de 13 de juny, i concretament l’article 86 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, que estableix que les llicències o autoritzacions són 
transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin atorgar es trobin limitat o 
quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars del subjecte 
autoritzat. 
 
Considerant l’apartat primer de l’article 90 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres i serveis dels ens locals, estableix que resten subjectes a 
llicència urbanística prèvia dels ens locals, estableix que resten subjectes a 
llicència urbanística prèvia els actes de primera utilització i ocupació, i el canvi 
d’ús, dels edificis i de les instal·lacions definits a la legislació urbanística vigent a 
Catalunya.  
 
Considerant l’article 187 del text refós de la Llei d’Urbanisme, que estableix els 
actes de transformació o utilització del sòl o subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres, que resten subjectes a llicència urbanística prèvia. En 
aquest mateix sentit, roman regulat en l’article 234 i 235 del decret 305/2006, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme 
 
Considerant l’apartat primer de l’article 90 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, estableix que estan subjectes a la llicència de primera 
ocupació o utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte 
de modificació substancial o d’ampliació, quan per a l’autorització de les obres 
s’hagi exigit un projecte, d’acord amb l’article 75 d’aquest reglament.  
 
Considerant que l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, estableix que les llicències d’obres s’entenen atorgades salvat el dret de 
propietat i sens perjudici a tercers. 
 
Considerant que l’apartat 4 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, que estableix que les llicències 
s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives 
d’acord amb la legislació de Règim Local o Sectorial. 
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Considerant el Decret 64/2014, de 13 de maig, de protecció de la legalitat 
urbanística, capítol, 2, articles 71 i 75, relatius als Actes subjectes a comunicació 
prèvia i   Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. 
 
Considerant que l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix la competència que 
correspon a l’alcalde l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials 
l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local 
 
Considerant  les Ordenances Fiscals, aprovades inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en data 19 d’octubre de 2017, per a l’exercici 2018, i concretament 
l’ordenança fiscal número 7 art. 6 epígraf 3º que estableix la taxa per llicències 
urbanístiques  de primera ocupació. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 2015LLDC000609, de data 16 de juny de 2015 i concretament en 
l’apartat següent: 
 

EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
 

1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, 
llicències  parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
Considerant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la 
normativa més amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i 
jurídics 
 
Per tot això que, 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ DE PRIMERA 
OCUPACIÓ pel SR. ---, relativa  l’AMPLIACIÓ D’HABITATGE ENTRE MITGERES, 
a l’immoble emplaçat al carrer Vallhonesta, d’aquesta localitat, corresponent a la 
llicència d’obres atorgada per acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
celebrada el 25 de juny de 2018, expedient obres majors núm. 4/2018, i sense 
perjudici de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la 
legislació local o sectorial, d’acord amb el que estipula la normativa assenyalada 
en la part expositiva dels presents acords.  
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SEGON.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ, corresponent a la llicència de primera 
ocupació, en aplicació de les Ordenances Fiscals en vigor, concretament el núm. 7 
(taxa per llicències urbanístiques) 
 
 
Llicència de primera 
ocupació, segons 
l'ordenança fiscal núm 7 
" Reguladora de la taxa 
per llicències 
urbanístiques. 

 
0,17% 
 

 
38.409,00 
 

65,30 € 

 
 
TERCER: NOTIFICAR  els presents acords segons el que estableixen els articles 
40 i següents de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.” 

 
 
Passat aquest punt a votació, és  Aprovat per unanimitat  dels assistents 
 
 
5. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut  ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
 
Data Decret Número Decret  
De data 
29/11/2018 

 
2018LLDC001197 

 

A data   
04/12/2018 2018LLDC001231  
 
 
I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:30 hores, la Presidència aixeca la reunió 
de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde  Accidental 
juntament amb mi, el Secretari, que certifico. 
 
[Firma01-01] [firma02-01] 
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