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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA18 DE JUNY DE 2018  
 
 
A les 20:00 hores del dia 18 de juny de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de la Junta de Govern Local, sota la presidència de la 2ª Tinent 
d’Alcalde: 
 
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU. 
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. Joan Torres i Pérez, Alcalde – CIU i el Sr. Antoni 
Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual  
 
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: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1. - Acta de Junta de Govern Local d'11 de juny 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. - ALCALDIA – PRESIDÈNCIA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
3.1. Assumpte 
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PRÓRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 
En data 13 de juny de 2016 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte 
del servei de suport domiciliari a societat CENTRE RESIDENCIAL DEL BAGES,SL i es 
va formalitzar en data 06 de juliol de 2016.  

Atès que el contracte vigent tindrà una durada de dos anys prorrogables per anualitats, 
per comú acord de les parts, fins arribar a dos anys més, segons la clàusula 4 de Plec 
de Clàusules Administratives Particulars, aprovats per la Junta de Govern Local de 
data 24 de febrer 2016.  

El servei es prestarà des del moment en què estigui vigent el contracte fins al 
compliment del termini del mateix o de les pròrrogues, si és el cas. Si acabat el 
contracte, no fos possible donar continuïtat a la prestació del servei, el contractista 
resta obligat a prestar-lo durant el temps necessari.  

Atès que l’art. 23 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que el 
contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 
característiques es mantinguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i 
que la concurrència per a l’adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada 
màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. La pròrroga l’acorda l’òrgan 
de contractació i és obligatòria per a l’empresari, tret que el contracte prevegi 
expressament el contrari, i no es pot produir pel consentiment tàcit de les parts. 

I així mateix l’art. 303.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, estableix que la pròrroga del contracte de 
serveis es podrà realitzar abans de la finalització del període principal, sempre que la 
duració total del contracte, inclòs les pròrrogues, no excedeixi de 6 anys.  

A tal efecte, i tenint en compte que el període principal del contracte ha estat de 2 
anys, es pot prorrogar per 2 anys més per anualitats. 

Considerant la sol·licitud de la societat CENTRE RESIDENCIAL DEL BAGES,SL, de 
data 29 de maig de 2018, en la qual demanen que sigui prorrogat el contracte de 
Servei d’Atenció Domiciliaria per la Inter anualitat 2018/2019. 

Considerant l’informe emès per la coordinadora del SAD de data 6 de juny de 2018, en 
el qual es posa de manifest que el resultat de gestió ha estat molt favorable pels 
usuaris i pel propi Ajuntament.  

Considerant Disposició transitòria primera de 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 
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febrer de 2014. Expedients iniciats i contractes adjudicats amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, concretament l’apartat 2 “ Els contractes administratius 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa 
als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior. 

Considerant el que l’òrgan competent es la Junta de Govern Local, en virtut del Decret 
de l’Alcaldia 2015LLDC000609, de data 16 de juny de 2015 de delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local i les facultats que estableixen 
la disposició 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’art. 21 de la 
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’apartat o) i amb concordança amb 
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, apartat o) pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

És per tot això que,  
S’ACORDA 

PRIMER.- PRORROGAR el contracte del servei d’atenció domiciliària amb la societat 
CENTRE RESIDENCIAL DEL BAGES,SL des del dia 7 de juliol de 2018 fins el dia 7 
de juliol de 2019, aquest inclòs, d’acord amb allò establert en la clàusula 4ª del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars que regulen el contracte del servei consistent en 
la prestació del servei d’atenció domiciliària, mantenint inalterables les condicions del 
contracte inicial.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a CENTRE RESIDENCIAL DEL BAGES,SL en 
temps i forma i donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns, amb 
l’advertiment que contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent de la seva notificació.” 

Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 

 

4. - REGIDORIA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 

4.1. Assumpte 
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SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE CONTRICTIN 
PERSONES EN SITUACIO D’ATUR DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL –
PROJECTE SOM-hi! 2017. INTERESSAT: CASTELLNET- Atorgament 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de març de 2017 es 
van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de de 
subvencions a les activitats econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de 
Castellet, en situació d’atur, incloses en els projectes del servei municipal d’ocupació - 
Projecte Som-hi 2017. 

Considerant que les esmentades bases i la conseqüent convocatòria van ser 
publicades al BOPB en data 21 de març d’enguany, als efectes de què les persones 
interessades que complissin els requisits establerts, poguessin presentar les seves 
sol·licituds de subvenció. 

Considerant que en data 19 de desembre de 2017 es presenta al Registre general de 
l’Ajuntament un escrit signat per la Sra. ---, en representació de l’empresa 
CASTELLNET SERVEIS DE NETEGES, S.L., que manifesta complir els requisits 
establerts a les bases i que sol·licita la subvenció a les activitats econòmiques que 
contractin persones de Sant Vicenç de Castellet en situació d’atur. 

Considerant l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica, el qual es manifesta 
favorablement a la concessió de la subvenció, atenent a què l’interessat compleix tots 
els requisits exigits a la convocatòria de subvencions. 

Considerant que procedeix elevar la proposta de concessió de la subvenció. 

Considerant que en el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de quinze 
mil euros (15.000,00 €), que encara disposa de crèdits suficients com per poder 
finançar aquesta subvenció. 

FONAMENTS DE DRET 

Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de 
Novembre, General de Subvencions. 

Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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Considerant el vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, aprovat en sessió plenària del dia 27 de Desembre de 2012, així com les 
Bases d’Execució de l’esmentat Pressupost. 

Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç 
de Castellet, publicades al BOPB de data 6 de Maig de 2009. 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 

Per tot això que, 

S’ACORDA 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció a l’empresa CASTELLNET SERVEIS DE 
NETEGES, S.L. per import MIL CENT VINT-I-CINC euros (1.125,00 €), tenint en 
compte que la seva sol·licitud compleix amb els requisits previstos en les bases 
específiques i la convocatòria de 2017, reguladores de les subvencions a les activitats 
econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de Castellet, en situació d’atur, 
incloses en els projectes del servei municipal d’ocupació- Projecte som-hi 2017. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT 
d’una bestreta a favor del titular per l’import de 75% de la quantitat concedida. 
 
TERCER.- CARREGAR l’import d’aquesta subvenció a la partida corresponent del 
vigent pressupost municipal. 
 
QUART.- DONAR trasllat a la persona interessada, als efectes de què pugui presentar 
els documents d’al·legació i o justificació que cregui adients per a la defensa dels seus 
drets. NOTIFICAR, igualment, els presents acords segons el que estableix l’article 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 

 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
4.2. Assumpte 
 
SUBVENCIONS PER A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE CONTRICTIN 
PERSONES EN SITUACIO D’ATUR DEL SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL –
PROJECTE SOM-hi! 2017. INTERESSAT: CASTELLNET - Atorgament 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Considerant que la Junta de Govern Local celebrada en data 6 de març de 2017 es 
van aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la concessió de de 
subvencions a les activitats econòmiques que contractin persones de Sant Vicenç de 
Castellet, en situació d’atur, incloses en els projectes del servei municipal d’ocupació - 
Projecte Som-hi 2017. 
 
Considerant que les esmentades bases i la conseqüent convocatòria van ser 
publicades al BOPB en data 21 de març d’enguany, als efectes de què les persones 
interessades que complissin els requisits establerts, poguessin presentar les seves 
sol·licituds de subvenció. 
 
Considerant que en data 19 de desembre de 2017 es presenta al Registre general de 
l’Ajuntament un escrit signat per la Sra. ---, en representació de l’empresa 
CASTELLNET SERVEIS DE NETEGES, S.L., que manifesta complir els requisits 
establerts a les bases i que sol·licita la subvenció a les activitats econòmiques que 
contractin persones de Sant Vicenç de Castellet en situació d’atur. 
 
Considerant l’informe emès pel servei de Promoció Econòmica, el qual es manifesta 
favorablement a la concessió de la subvenció, atenent a què l’interessat compleix tots 
els requisits exigits a la convocatòria de subvencions. 
 
Considerant que procedeix elevar la proposta de concessió de la subvenció. 
 
Considerant que en el vigent pressupost municipal per a enguany existeix una partida 
pressupostària per fer front a aquestes subvencions, dotada amb un import de quinze 
mil euros (15.000,00 €), que encara disposa de crèdits suficients com per poder 
finançar aquesta subvenció. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant el que disposen els articles 23 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de 
Novembre, General de Subvencions. 
 
Considerant el que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Considerant el que regula la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Considerant el vigent pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, aprovat en sessió plenària del dia 27 de Desembre de 2012, així com les 
Bases d’Execució de l’esmentat Pressupost. 
 
Considerada l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions de Sant Vicenç 
de Castellet, publicades al BOPB de data 6 de Maig de 2009. 
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Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- CONCEDIR una subvenció a favor de l’empresa CASTELLNET SERVEIS 
DE NETEGES, S.L. per import de TRES-CENTS euros (300,00 €), tenint en compte 
que la seva sol·licitud compleix amb els requisits previstos en les bases específiques i 
la convocatòria de 2017, reguladores de les subvencions a les activitats econòmiques 
que contractin persones de Sant Vicenç de Castellet, en situació d’atur, incloses en els 
projectes del servei municipal d’ocupació- Projecte som-hi 2017. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament per a què un cop aprovada la subvenció es faci efectiu EL PAGAMENT 
d’una bestreta a favor del titular per l’import de 75% de la quantitat concedida. 
 
TERCER.- CARREGAR l’import d’aquesta subvenció a la partida corresponent del 
vigent pressupost municipal. 
 
QUART.- DONAR trasllat a la persona interessada, als efectes de què pugui presentar 
els documents d’al·legació i o justificació que cregui adients per a la defensa dels seus 
drets. NOTIFICAR, igualment, els presents acords segons el que estableix l’article 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. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
 
“5.1. Assumpte  
 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA EN FAVOR DEL CLUB PETANCA ATHLÈTIC SANT 
VICENÇ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la instància amb número de registre d’entrada E2018000508, de data de 
18 de gener de 2018, presentada per l’entitat Club Petanca Atlètic Sant Vicenç, en el 
qual demana la subvenció nominal per l’any 2018 i que consta en el pressupost 
d’enguany de l’Ajuntament, per a poder fer front a les despeses que té aquesta entitat i 
que consta en el pressupost d’enguany de l’Ajuntament. 
 
Considerant la declaració del president de l’entitat adjunt a la instància i que s’adjunta 
a l’expedient. 
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Considerant que el Ple Municipal de data 25 d’octubre de 2.017, va aprovar inicialment 
els pressupostos per l’any 2018, que aquests es varen publicar al B.O.P. en data 2 de 
novembre del 2017, quedant aprovats definitivament el 7 de desembre. 
Considerant que en el pressupost hi consta una Subvenció nominal amb aplicació 
pressupostària número 18 341 489022 a favor del Club Petanca Atlètic Sant Vicenç 
per un import de 600 € (SIS-CENTS EUROS). 
 
Considerant l’acord de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet i el Club Petanca Atlètic Sant Vicenç que s’adjunta a l’expedient. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb 
allò establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. 
 
Considerant el decret l’Alcaldia-Presidència núm. 605, de 15 de juny de 2015 de 
delegació i facultats genèriques i especifiques als regidors. 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració per l’any 2018 entre l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet i el Club Petanca Atlètic Sant Vicenç que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Serveis Econòmics 
perquè un cop acceptada la subvenció per part de l’entitat Club Petanca Atlètic 
Castellet faci efectiu EL PAGAMENT de la corresponent bestreta del 100%. 
 
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords de forma reglamentaria, tal i com 
prescriuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
6.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
7.-TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ 
 
7.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt  
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Assumpte 
 
CONCEDIR LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ (SEGREGACIÓ) DE FINCA SITUADA 
AL CARRER PASSEIG FRANCESC MACIÀ, D’AQUESTA LOCALITAT PROMOGUT 
PEL SR. --- i LA SRA --- (EXP. PARCEL·LACIÓ 2/2018) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud de llicència de parcel·lació i la documentació adjunta, 
presentada per ---, en data 16 d’abril de 2018, expedient 2/2018, referent a la finques 
matriu situada al carrer Passeig Francesc Macià, d’aquesta localitat. 
 
Considerant l’informe tècnic preceptiu, de data 30 de maig de 2018, emès per 
l’Arquitecte Municipal, del Departament de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament 
que estableix en les seves conclusions finals: “S’informa favorablement la segregació 
de la finca cadastral 5632823DGXXXXXXXXXXXX (La finca segregada compleix les 
condicions de parcel·lació que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
zona d’edificació d’alineació a vila (clau 1), publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya en data 25 d’octubre de 1996, sobre usos urbanístics admesos, i que 
textualment diu: 
 

“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 

Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per Segregació d’una finca urbana al 
Passeig Francesc Macià de Sant Vicenç de Castellet. 

Expedient: 2/2018 

Informe: 54-2018-LIP 

Sol·licitant:  
Data registre entrada: 16/04/2018  

Registre d’entrada: E2018003598 

Emplaçament: Passeig Francesc Macià,  
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: 

 
 

I.DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
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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 aprovat: 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 

Classificació del sòl : Sòl urbà consolidat 

Zona/sector d’edificació: Clau 1 (Zona d’edificació en alineació a vial) 

Condicions d’ús: habitatge unifamiliar,plurifamiliar... 

 

IV.CONDICIONS DEL SOLAR 

Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis 
públics (aigua, electricitat, sanejament...). 
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V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES  

 

 
VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

Projecte de segregació no visat. 

Autor del projecte: Oriol B. 

Superfície parcel·la a segregar                               935,97m2 

 
VII.ANTECEDENTS DE FET 

- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2/2018 de 16/04/2018, on sol·licita 
llicencia urbanística per SEGREGACIÓ DE FINCA situada a Pg. Francesc Macià de Sant 
Vicenç de Castellet. 

- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 

- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà 
en una zona de clau 1 (zona d’edificació d’alineació a vila). 

- Vist que el projecte vol realitzar una segregació d’una finca existent en dues parts, la 
documentació presentada s’ajusta a la necessària per poder tramitar l’expedient. 

 
VIII. LLISTA DE FINQUES RESULTANTS  

Finca restant de matriu:  
 

 Edifici plurifamiliar en cantonada del Pg. Francesc Macià i c/ Barcelona 
 

 Descripció: Edificació de planta baixa destinada a garatge/magatzem; planta pis i 
sotacoberta destinades a habitatge. 
 

 Superfície finca: 314,91 m2  
 

 Superfície construïda: 732,49 m2 
 

 Límits: 
- Accés o oest: Amb Pg. Francesc Macià 
- Sud: Amb C/ Barcelona 
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- Nord: Amb finca Pg. Francesc Macià  
- Oest: Amb finca segregada 

 
Finca segregada:  

 
 Solar situat al c/ Barcelona  
 Descripció: Solar conegut com “Quintana Nova” sense edificacions. 

 
 Superfície finca: 621,00 m2  

 
 Límits:  

- Accés o sud: Amb c/ Barcelona 
- Nord: Part amb finca del Pg. Francesc Macià i part amb finca del c/ Esports  
- Est: Amb Via ferrea del Norte, o Renfe 
- Oest: Amb finca restant de matriu. 

IV. INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar una SEGREGACIÓ d’una finca situada al Pg. 
Francesc Macià de Sant Vicenç de Castellet, considerant els fets detallats anteriorment, 
la segregació s’ajusta a les determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual 
cosa es pot informar favorablement .” 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant que l’article 192.1 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 estableix 
que “Tota parcel·lació urbanística ha d'ésser objecte de llicència, llevat de la 
continguda en el projecte de reparcel·lació i d'altres excepcions regulades per 
reglament”. 

Considerant que l’article 193 de la susdita llei estableix com a requisit necessari per 
atorgar escriptures i per inscriure-les en el Registre de la Propietat la “d'acreditar que 
es disposa de la llicència de parcel·lació o bé de la declaració que aquesta no és 
necessària”. 

Considerant que l’apartat 2.a de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que 
resten subjectes a llicència urbanística les parcel·lacions urbanístiques.  

Considerant l’apartat 3 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que les 
llicències s’atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives 
d’acord amb la legislació de Règim local o sectorial.  

Considerant que les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
19 d’octubre de 2017, concretament l’ordenança fiscal número 7 que estableix la taxa 
per llicències urbanístiques, per a l’exercici 2018. 
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Considerant el que estableix 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 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 de 2015, i concretament 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. 

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

S’ACORDA 
 
PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ, al SR. --- i la SRA. ---, 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, de la 
finca situada al carrer Passeig Francesc Macià, (Finca 780), d’aquesta localitat, inscrita 
en el Registre de la Propietat de Manresa núm 4, Tomo 100, Llibre 23, Foli 11, de Sant 
Vicenç de Castellet, la qual formarà la finca següent: 

Finca restant de matriu:  
 

• Edifici plurifamiliar en cantonada del Pg. Francesc Macià i c/ Barcelona 
 

• Descripció: Edificació de planta baixa destinada a garatge/magatzem; 
planta pis i sotacoberta destinades a habitatge. 

 
• Superfície finca: 314,91 m2  

 
• Superfície construïda: 732,49 m2 

 
• Límits: 

 
- Accés o oest: Amb Pg. Francesc Macià 
- Sud: Amb C/ Barcelona 
- Nord: Amb finca Pg. Francesc Macià  
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- Oest: Amb finca segregada 
 

Finca segregada:  
 

• Solar situat al c/ Barcelona 
 

• Descripció: Solar conegut com “Quintana Nova” sense edificacions. 
 

• Superfície finca: 621,00 m2  
 

• Límits:  
 

- Accés o sud: Amb c/ Barcelona  
- Nord: Part amb finca del Pg. Francesc Macià i part amb finca del 
c/Esports  
- Est: Amb Via ferrea del Norte, o Renfe 
- Oest: Amb finca restant de matriu. 

 
SEGON: APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA, en aplicació de les Ordenances 
Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 7 
 

 
 
 
TERCER: NOTIFICAR el present decret de forma reglamentària, segons el que 
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
7.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
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CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER PASSEIG FRANCESC MACIÀ, D’AQUESTA LOCALITAT 
(EXP. 3/2018) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal i la 
documentació adjunta, presentada per la Sra. --- en representació dels Srs.--- i ---  , en 
data 16 d’abril de 2018, expedient 3/2018, referent a la finques matriu situada al carrer 
Passeig Francesc Macià, d’aquesta localitat. 
 
Considerant l’informe tècnic preceptiu, de data 30 de maig de 2018, emès per 
l’Arquitecte Municipal, del Departament de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament 
que estableix en les seves conclusions finals: “S’informa favorablement la segregació 
de la finca cadastral 5632823DGXXXXXXXXXXX(. La finca segregada compleix les 
condicions de parcel·lació que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
zona d’edificació d’alineació a vila (clau 1), publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya en data 25 d’octubre de 1996, sobre usos urbanístics admesos, i que 
textualment diu: 

“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 

Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per Divisió Horitzontal d’un edifici al 
Passeig Francesc Macià de Sant Vicenç de Castellet. 

Expedient: 3/2018 

Informe: 55-2018-LIP 

Sol·licitant: --- 

Data registre entrada: 16/04/20178  

Registre d’entrada: E2018003597 

Emplaçament: Passeig Francesc Macià 

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:  
 
 

I.DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA  
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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 aprovat: 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 
 
Classificació del sòl : Sòl urbà consolidat 
 
Zona/sector d’edificació: Clau 1 (zona en Alineació de Vial) 
 
IV.CONDICIONS DEL SOLAR 
 
Es tracta d’un solar en cantonada en un carrer urbanitzat i consolidat, totalment 
pavimentat, amb tots els serveis públics (aigua, electricitat, sanejament...). 
 
V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES  
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VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
Projecte de Divisió Horitzontal no visat. 
Autor del projecte: Oriol B. 
Superfície construïda edifici existent:      732,49 m2 
 
 
VII.ANTECEDENTS DE FET  
 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 3/2018 de 16/04/2018, del Sr. ---, on 
sol·licita llicencia urbanística per DIVISIÓ HORITZONTAL D’EDIFICI situada a Pg. 
Francesc Macià de Sant Vicenç de Castellet. 
- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà 
en una zona de clau 1 (zona d’edificació d’alineació a vila). 
- Vist que el projecte vol realitzar una divisió horitzontal d’un edifici consolidat, de planta 
baixa i dos, que consta d’una escriptura d’obra nova de l’any 1964 (segons informació 
registral), per tal de dividir els 2 habitatges existents i el 1 locals de planta baixa. 
- Vist que l’antiguitat de l’edifici que és anterior a 1984, i que per tant, els habitatges es 
podrien incloure com habitatges preexistents, segons l’Annex 2 del Decret d’habitabilitat 
141/2012. 

 
 

VIII.LLISTA D’ENTITATS  

Entitat nº 1: Local garatge de planta baixa del c/ Barcelona de Sant Vicenç de Castellet. 
Superfície util: 269,06 m2 
Ús: Industrial / aparcament 
Límits: A nord: Amb finca Pg. Francesc Macià  
A sud: Amb el c/ Barcelona 
A est: Amb la finca segregada de la matriu 
A oest: Amb les escales comunitàries i amb el Pg. Francesc Macià 
Percentatge: 47,00% 

 
Entitat nº 2: Habitatge duplex de planta primera i sotacoberta del Pg. Francesc Macià   
de Sant Vicenç de Castellet. 

Superfície util: 191,02 m2 
Ús: Habitatge 
Límits: A nord: Amb finca Pg. Francesc Macià  
A sud: Amb la unitat privativa 2, i amb espai comunitari. 
A est: Amb finca segregada de la matriu  
A oest: Amb el Pg. Francesc Macià 
Percentatge: 34,00% 

 
Entitat nº 3: Habitatge de planta primera i sotacoberta del Pg. Francesc Macià de Sant 
Vicenç de Castellet. 

Superfície util: 109,85 m2 
Ús: Habitatge 
Límits: A nord: Amb espai comunitari i amb la unitat privativa 2  
A sud: Amb l’entitat 1 i escales comunitàries 
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A est: Amb la finca segregada de la matriu  
A oest: Amb el Pg. Francesc Macià 
Percentatge: 19,00% 

 
IV. INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar una DIVISIÓ HORITZONTAL d’un edifici situat al 
Pg. Francesc Macià de Sant Vicenç de Castellet, considerant els fets detallats 
anteriorment, la segregació s’ajusta a les determinacions fixades en la normativa vigent, 
per la qual cosa es pot informar favorablement .” 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant que l’article 192.1 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 estableix 
que “Tota parcel·lació urbanística ha d'ésser objecte de llicència, llevat de la 
continguda en el projecte de reparcel·lació i d'altres excepcions regulades per 
reglament”. 

Considerant que l’article 193 de la susdita llei estableix com a requisit necessari per 
atorgar escriptures i per inscriure-les en el Registre de la Propietat la “d'acreditar que 
es disposa de la llicència de parcel·lació o bé de la declaració que aquesta no és 
necessària”. 

Considerant que l’apartat 2.a de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que 
resten subjectes a llicència urbanística les parcel·lacions urbanístiques.  

Considerant l’apartat 3 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que les 
llicències s’atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives 
d’acord amb la legislació de Règim local o sectorial.  

Considerant que les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
19 d’octubre de 2017, concretament l’ordenança fiscal número 7 que estableix la taxa 
per llicències urbanístiques, per a l’exercici 2018. 

Considerant el que estableix 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 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 de 2015, i concretament l’apartat següent: 

EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
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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. 

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

Es per tot això que, 

S’ACORDA 

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL, al 
SR. --- i la SRA. ---, 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, de la finca situada al carrer Passeig Francesc Macià, d’aquesta 
localitat, inscrita en el Registre de la Propietat de Manresa núm 4, Tomo 100, Llibre 23, 
Foli 11, de Sant Vicenç de Castellet, la qual formarà la finca següent: 

Entitat nº 1: Local garatge de planta baixa del c/ Barcelona de Sant Vicenç de 
Castellet. 

Superfície util: 269,06 m2 
Ús: Industrial / aparcament 
Límits: A nord: Amb finca Pg. Francesc Macià  
A sud: Amb el c/ Barcelona 
A est: Amb la finca segregada de la matriu 
A oest: Amb les escales comunitàries i amb el Pg. Francesc Macià 
Percentatge: 47,00% 

 
Entitat nº 2: Habitatge duplex de planta primera i sotacoberta del Pg. Francesc 
Macià de Sant Vicenç de Castellet. 

Superfície util: 191,02 m2 
Ús: Habitatge 
Límits: A nord: Amb finca Pg. Francesc Macià  
A sud: Amb la unitat privativa 2, i amb espai comunitari. 
A est: Amb finca segregada de la matriu  
A oest: Amb el Pg. Francesc Macià 
Percentatge: 34,00% 

 
Entitat nº 3: Habitatge de planta primera i sotacoberta del Pg. Francesc Macià 
de Sant Vicenç de Castellet. 

Superfície util: 109,85 m2 
Ús: Habitatge 
Límits: A nord: Amb espai comunitari i amb la unitat privativa 2  
A sud: Amb l’entitat 1 i escales comunitàries 
A est: Amb la finca segregada de la matriu  
A oest: Amb el Pg. Francesc Macià 
Percentatge: 19,00% 
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SEGON: APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA, en aplicació de les Ordenances 
Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 7 
 

 
 
TERCER: NOTIFICAR el present decret de forma reglamentària, segons el que 
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
Es fa constar que la Sra. Eulàlia Sardà Bonvehí excusa en aquests moments la seva 
presencia i abandona la Sessió 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
7.3. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
  
APROVAR LA LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D'OBRES MAJORS PER A 
CONSTRUCCIÓ DE LOCAL SENSE ÚS, A LA FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL 
CARRER SANTIAGO ROSSINYOL, D’AQUESTA LOCALITAT (EXP. 1/2018 
LEGALITZACIÓ OBRES) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada pel Sr. ---, amb registre d’entrada E2018004352, 
de data 8 de maig de 2018, relativa a llicència urbanística de la legalització de la per 
l’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la finca amb emplaçament al carrer 
Santiago Rossinyol, , d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 25 de maig 2018, l’Arquitecte Municipal, emet el corresponent 
informe favorable, que textualment diu: 
 

“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS 
 

Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per Legalització de Local sense ús, al c/ 
Santiago Rossinyol, de Sant Vicenç de Castellet. 
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Expedient: 1/2018 

Informe: 60-2018-LIP 

Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 8/05/2018  

Registre d’entrada: E2018004352 

Emplaçament: C/ Santiago Rossinyol 

Lluís Iglesia, 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:  

I.DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 

 
 

 
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.  

 
 
III.RÈGIM DEL SÒL 
 
Planejament aprovat: 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 
Classificació del sòl : Sòl urbà 
Zona/sector d’edificació: Zona d’edificació en alineació a vial, UA.6, Clau 1 
Condicions d’ús: 
- habitatge unifamiliar i plurifamiliars,  
- oficines i serveis privats. 
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- comercial en les categories primera i segona. 
- magatzem i industrial en les categories 1a i 2a, situacions 1a i 2a (Art. 72 i 74). 
- sanitari, limitat a consultori i dispensari d'urgències. 
- sòcio-cultural, docent, esportiu i recreatiu. 
- aparcament privat vinculat als habitatges. 
- restauració. 
 

IV.CONDICIONS DEL SOLAR 

Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis 
públics (aigua, electricitat, sanejament...). 

 

V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES 

 
 

VI. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
Projecte bàsic i executiu de modificació visat: Prat Vidal arquitectes associats 
Estudi de gestió de residus: 1600,00 €     (fiança ja depositada segons llicència) 
PEM segons legalització de projecte presentat  40.736,00 € 
PEM segons llicència atorgada 57/2005  34.371,00 €  
Diferència PEM  6.365,00 € 
 
PEM, segons Ordenança Fiscal:  32.000,00 €  

 
64,0 m2 x 500 €/m2 (segons ordenances fiscals) 

 
 

VII. ANTECEDENTS DE FET 

- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018004352 de 8/05/2018, del 
Sr. ---, on sol·licita llicencia urbanística per la LEGALITZACIÓ de la MODIFICACIÓ 
DE LOCAL SENSE ÚS, de la planta baixa situada al C/ Santiago Rossinyol de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 
- La parcel.la es troba segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà. 
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- En en data 6 de març de 2006, segons expedient número 57/2005, es va otorgar la 
llicència d’obres per la construcció d’un local sense ús definit. El local tenia unes 
mides de 8 m. d’amplada per 12 m. de llargada. El promotor d’aquella obra va ser ---.  
 
- En data de 24 de maig de 2018, l’estat actual de les obres descrites anteriorment, és 
el següent:  

- Les obres no estan acabades. Falta la coberta i part dels tancaments.  
- Les mides del local NO coincideixen amb les que es va sol.licitar llicència l’any 
2006.  
- La construcció actual té unes mides de 8 m. d’amplada per 20 m. de llargada. 
 

- Les obres executades sobrepassen la llicència municipal d’obres concedides amb 
expedient número 57/2005, de 6 de març de 2006.  
 
- Que segons l’informe 36-LIP-2018, es va formular una proposta d’incoació del 
procediment de restauració de la legalitat urbanística. 
 
- Que les obres, estan construïdes fa més de 7 anys tal i com s’ha comprovat amb 
ortofotos de l’institut cartogràfic de Catalunya. 
 
- Que havent comprovat la normativa del PGOU de Sant Vicenç de Castellet, les 
obres es troben sobre la UA6, ja que segons el plànol normatiu nº 10 del PGOU, no hi 
consta “pati d’illa”. Per tant, les obres serien manifestament legalitzables. 
 
- Que en data 8 de maig de 2018, la propietat ha presentat un projecte visat de 
legalització de modificació de la superfície realment executada. 

 

IV. INFORME 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte a aquesta actuació i un cop 
analitzada la documentació aportada, per a la LEGALITZACIÓ del LOCAL SENSE ÚS 
de la planta baixa situada al C/ Santiago Rossinyol de Sant Vicenç de Castellet, amb 
l’adopció del pressupost segons ordenances fiscals de 32.000 €, 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:  
 
- Donat que es tracta d’una obra que escara no es troba acabada, en l’acord de 
llicència d’obres 57/2005 de 6 de març de 2006, s’especificava que la propietat havia 
d’abonar una fiança de 1.600 € , però hi ha constància de que posteriorment ja es va 
retornar la fiança. 
 
- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència de 
legalització de les obres existents, s’haurà de presentar una fiança com a garantia de 
la reparació de possibles desperfectes a la via pública, equivalent al cost de reparació 
de la vorera segons preus de reparació de voreres de les ordenances fiscals: 
 

35,52 €/m2 x 16,00 m2 vorera = 568,32 €. 
 

Aquesta fiança es retornarà es presenti el final d’obres corresponent, degudament 
firmat. 
 
- Donat que les obres no es troben acabades, i d’acord amb el decret 161/2001 de 
gestió de residus, s’haurà d’abonar una fiança mínima 731,30 €, en concepte del 



  
 
 

 
 

Expedient: JGL2018000025 
 

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

24 
 

 

resultat de l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte de modificació 
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. 
 
 

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 30 de maig 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. 
 
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 
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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 LA LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ D'OBRES MAJORS PER 
A CONSTRUCCIÓ DE LOCAL SENSE ÚS, A LA FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL 
CARRER SANTIAGO ROSSINYOL, D’AQUESTA LOCALITAT corresponent a 
l’expedient de llicència de legalització obra major (exp. núm 1/2018), 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 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) 
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TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 24 de maig de 2018,que són: 
 
- Donat que es tracta d’una obra que escara no es troba acabada, en l’acord de llicència 
d’obres 57/2005 de 6 de març de 2006, s’especificava que la propietat havia d’abonar una 
fiança de 1.600 € , però hi ha constància de que posteriorment ja es va retornar la fiança. 
 
- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència de legalització 
de les obres existents, s’haurà de presentar una fiança com a garantia de la reparació de 
possibles desperfectes a la via pública, equivalent al cost de reparació de la vorera 
segons preus de reparació de voreres de les ordenances fiscals: 
 

35,52 €/m2 x 16,00 m2 vorera = 568,32 €. 
 

Aquesta fiança es retornarà es presenti el final d’obres corresponent, degudament 
firmat. 
 
- Donat que les obres no es troben acabades, i d’acord amb el decret 161/2001 de gestió 
de residus, s’haurà d’abonar una fiança mínima 731,30 €, en concepte del resultat de 
l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte de modificació 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. 
 

 
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.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
 
PROPOSTA DE DECRET DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
7.4. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER A L’AMPLIACIÓ D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A LA FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER 
SANTIAGO ROSSINYOL, D’AQUESTA LOCALITAT (EXP. 3/2018). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada per la SRA. ---, amb registre d’entrada 
E2018001782, de data 26 de febrer de 2018, relativa a la llicència urbanística per 
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l’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la finca amb emplaçament al carrer 
Santiago Rossinyol, d’aquesta localitat.  
 
Considerant que en data 25 de maig 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 l’Ampliació d’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres.  
Expedient: 3/2018 
Informe: 36-2018-LIP 
Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 27/02/2018  
Registre d’entrada: E2018001782 
Emplaçament: C/ Santiago Rossinyol, 
  
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: 
 
I.DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 
 
 
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.  

 
 
III.RÈGIM DEL SÒL 
 
Planejament aprovat: 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 
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Classificació del sòl : Sòl urbà 
Zona/sector d’edificació: Zona d’edificació en alineació a vial, Clau 1 
Condicions d’ús: 
- habitatge unifamiliar i plurifamiliars,  
- oficines i serveis privats. 
- comercial en les categories primera i segona. 
- magatzem i industrial en les categories 1a i 2a, situacions 1a i 2a (Art. 72 i 74). 
- sanitari, limitat a consultori i dispensari d'urgències. 
- sòcio-cultural, docent, esportiu i recreatiu. 
- aparcament privat vinculat als habitatges. 
- restauració. 
 
 
IV.CONDICIONS DEL SOLAR 
 
Es tracta d’un carrer urbanitzat i consolidat, totalment pavimentat, amb tots els serveis públics 
(aigua, electricitat, sanejament...). 
 
 
V.CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES 
 

 
 
 
VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.  
Projecte bàsic i executiu visat: Rosendo Prat  
Assumeix d’arquitecte autor del projecte i director: Alex Vidal  
Estudi de gestió de residus: 190,71 € fiança 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:                              120.607,70 € 
Pressupost d’execució material, segons Ordenança Fiscal 2017:                           176.458,20 €  
                                  189,74 m2 x 930 €/m2 (segons ordenances fiscals) 
 
 
VII. ANTECEDENTS DE FET 
 
- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número 3/2018 de 27/02/2018, on 
sol·licita llicencia urbanística per l’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES al solar on actualment hi ha una planta baixa situat al C/ Santiago 
Rossinyol de Sant Vicenç de Castellet. 
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- La parcel.la es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà. 
 
- La parcel.la es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà en 
una zona de clau 1, zona d’edificació d’alineació en vial segons plànol normatiu nº 10. 
 
- En en data 6 de març de 2006, segons expedient número 57/2005, es va otorgar la 
llicència d’obres per la construcció d’un local sense ús definit. El local tenia unes mides 
de 8 m. d’amplada per 12 m. de llargada. El promotor d’aquella obra va ser Antonio --- 
 
- En data de 2 de març de 2018, l’estat actual de les obres descrites anteriorment, és 
el següent: 
 

- Les obres no estan acabades. Falta la coberta i part dels tancaments. 
- Les mides del local NO coincideixen amb les que es va sol.licitar llicència 
l’any 2006. 
- La construcció actual té unes mides de 8 m. d’amplada per 20 m. de 
llargada. 

 
- Les obres executades sobrepassen la llicència municipal d’obres concedides amb expedient 
número 57/2005, en data 6 de març de 2006. 
 
- Que les obres, a falta de comprovacions varies, són manifestament legalitzables. 
 
- Que es formula una proposta d’incoació del procediment de restauració de la legalitat 
urbanística. 
 
- Que en data 8 de maig de 2018, segons registre d’entrada E2018004352, Antonio ---, va 
presentar un projecte visat de legalització de modificació del local sense ús, que és l’obra 
realment executada.  
 
- Que el projecte preveu l’enretirada de la tanca actual de 1,80 m. per tal de fer lluernari, fer una 
barana nova de 1 m. d’alçada, enretirada 1 m. de distància. 
 
 
IV. INFORME 
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte a aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de l’AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al solar on actualment hi ha una planta baixa situat al C/ 
Santiago Rossinyol de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost de 178.560 €, 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 de les obres, s’haurà de presentar el projecte d’Execució corresponent visat 
pel Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.  
 
- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència municipal, s’haurà 
de presentar una fiança com a garantia de la reparació de possibles desperfectes a la via 
pública, equivalent al cost de reparació de la vorera segons preus de reparació de voreres de 
les ordenances fiscals:  
 

35,52 €/m2 x 16,00 m2 vorera = 568,32 € 
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- 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 190,41 €, € en concepte del resultat de l’estudi de gestió de residus 
especificat segons el projecte bàsic-executiu presentat en aquest Ajuntament. 
 
-També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de via pública, indicant 
m2 i temps d’ocupació, si cal. 
 
- 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. 
 
 

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 30 de maig 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. 
 
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. 
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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 PER A AMPLIACIÓ D’UN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a la finca amb emplaçament al 
carrer Santiago Rossinyol, d’aquesta localitat, corresponent a l’expedient d’obra 
major núm 3/2018, 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 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) 
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TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 25 de maig de 2018,que són: 
 

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de presentar el projecte d’Execució 
corresponent visat pel Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.  
- Abans de l’inici de les obres, i en el moment de la recollida de la llicència 
municipal, s’haurà de presentar una fiança com a garantia de la reparació 
de possibles desperfectes a la via pública, equivalent al cost de reparació 
de la vorera segons preus de reparació de voreres de les ordenances 
fiscals: 

35,52 €/m2 x 16,00 m2 vorera = 568,32 € 
 

- 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 190,41 €, € en concepte del 
resultat de l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte 
bàsic-executiu presentat en aquest Ajuntament. 
-També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació de 
via pública, indicant m2 i temps d’ocupació, si cal. 
 
- 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 
 

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.” 
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Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
9. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

 
 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
07/06/2018 

 
2018LLDC000598 

 

A data 
13/06/2018 

 
2018LLDC000618 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:20 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 

 

SECRETARI  ACCIDENTAL                                                    ALCALDE PRESIDENT 


