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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE JUNY DE 2018  
 
 A les 19:30 hores del dia 25 de juny de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de la Junta de Govern Local, sota la presidència de la 3ª Tinent 
d’Alcalde: 
 
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals. 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU. 
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut . 
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 de 18 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. – REGIDORIA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, Sr. 
DANIEL MAURIZ VIDAL 
 
3.1. Assumpte 
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APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU COMPLEMENTARI DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA TRESORERIA J/2018/7 PERIODE MAIG 2018 PER IMPORT DE 
440,57€ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que la tresorera de l’ajuntament, ha presentat la relació de justificants nº 
J/2018/7 de despeses pròpies del servei que gestiona, corresponent al període de 
maig de 2018, satisfetes amb càrrec a la bestreta de caixa fixa que en el seu dia es va 
aprovar  
 
Considerant que les justificacions presentades han estat fiscalitzades per la 
Intervenció de Fons amb un import total de 440,57 € 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant l’Annex I de les Bases d’execució del pressupost 2018 de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Castellet, el qual conté la Instrucció de Bestretes de Caixa Fixa 
 
Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER: APROVAR el reconeixement de les obligacions inclosa en la relació de 
despeses O/2018/117 justificades per import líquid de 440,57 €  
 
SEGON: APROVAR la relació comptable i procedir per aquest import a la reposició de 
la bestreta de caixa fixa autoritzada 
 
TERCER: NOTIFICAR els presents acords al departament de Serveis Econòmics als 
efectes adients” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
4. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
 
5. - TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
 
5.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt 
 
Assumpte 
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APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA DE LES SUBVENCIONS PER 
ACTIVITATS D'ACCIÓ SOCIAL DURANT EL 2018 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant que l’objecte de les subvencions és la disposició gratuïta de fons públics 
que els ens locals atorguen a persones o entitats per fomentar activitats d’utilitat o 
interès social per promoure la consecució d’un fi públic. 
 
Considerant que la finalitat d’aquestes subvencions és fomentar activitats d’acció social 
que es duguin a terme durant l’any 2018. 
 
Considerant que en el pressupost municipal per a l’exercici 2018, es contempla una 
partida destinada a l’atorgament de subvencions per a l’organització d’activitats d’acció 
social. 
 
Considerant que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 5 de febrer de 
2018, va aprovar el les Bases Específiques per a l’atorgament de subvencions per a 
activitats d’acció social. 
 
Considerant que en el mateix acord s’establien uns criteris homogenis de valoració 
que servirien de referència per a l’aprovació de les esmentades subvencions. 
 
Considerant que posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern 
Local en data 28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 
d’abril, quedant obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el dia 
30 d’abril de 2018. 
 
Considerant les sol·licituds presentades a l’efecte per les entitats sense ànim de lucre 
del municipi. 
 
Considerant l’acta de la reunió celebrada per la Comissió Qualificadora en data 23 de 
maig de 2018 a les 13 h, a través de la qual l’esmentada comissió fa la proposta de 
programes subvencionables, un cop valorada la documentació presentada per les 
entitats i aplicant els criteris de valoració que figuraven en el programa. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Considerant que les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018 estableixen al 
títol III capítol XI punt f) que es podran preveure pagaments a compte previs a la 
realització d’activitats respectant les següents regles: 
 

- Les subvencions que no superin els 4.000,00€ es farà una bestreta per l’import 
íntegre de la subvenció. 
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- Les subvencions d’import entre 4.001,00€ i 7.000,00€ es farà una bestreta del 
75% de l’import de la subvenció. 
- Les subvencions d’import entre 7.001,00€ i 12.000,00€ es farà una bestreta del 
50% de l’import de la subvenció. 

 
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: APROVAR l’acta de la reunió de la Comissió Qualificadora del Programa de 
subvencions per a activitats d’acció social de l’any 2018 celebrada el passat 23 de 
maig de 2018 a les 13 h, la transcripció de la qual diu: 

A Sant Vicenç de Castellet, a 23 de maig de 2018, a les 13 hores es 
reuneixen: 

 
Sra. Sílvia Vila i Lopez, Regidora de Cultura, Joventut i Ensenyament en 
delegació d’alcaldia 
Sra. Eulalia Sarda i Bonvehí, Regidora de Serveis Socials 
Sr. Jordi Palma Sánchez , Regidor del Grup Municipal ERC, 
Sr. Lluc Basora i Pascual, Secretari accidental de la Corporació, 
Sr. Antoni Coll i Giménez, Interventor accidental de la Corporació, 
Sr. Josep Ortiz Montferrer, administratiu de Serveis Personals, 
Sra. Isabel Rovira Torner, Cap de la Unitat de Serveis Socials 

S’excusa el Sr. Joan Torres i Perez, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet. 

Amb la finalitat d’avaluar les propostes presentades per les entitats socials del 
municipi i elaborar una proposta d’aprovació de les subvencions destinades a 
les activitats d’acció social que porten a terme al llarg de l’any 2018, d’acord 
amb el què estableix l’article 9 de les clàusules reguladores de l’esmentat 
programa de subvencions. 
 
Les esmentades bases varen ser aprovades per la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2018, i publicades al BOPB. 
 

Posteriorment es va aprovar la convocatòria per la Junta de Govern Local en 
data 28 de març de 2018, es van publicar a la BDNS i al BOPB el dia 13 
d’abril, quedant obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzava el 
dia 30 d’abril de 2018. 
En aquest sentit, cal dir que les sol·licituds rebudes han estat: 
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Considerant la documentació presentada per les diferents entitats i tenint en compte 
els criteris de valoració que es van aprovar per part de la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2018, s’han fet les següents valoracions: 
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Considerant que la Regidoria de Serveis Socials té una assignació pressupostària per a la concessió de subvencions a entitats per un import de 
5.000 €. 
 
Considerant que la suma total de punts son 212,5, el valor de cada punt és de 23,53 €” 
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Segon: APROVAR la concessió de la subvenció a cadascuna de les entitats 
beneficiàries d’acord amb el punt anterior. 
 
Tercer: ESTABLIR que s’entendrà acceptada la subvenció de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet per part dels beneficiaris si en el termini d’un mes, comptat a partir 
de la data de notificació, no han manifestat expressament la renúncia. 
 
Quart: Un cop acceptada la subvenció APROVAR el pagament de la bestreta de la 
subvenció atorgada a cada entitat, segons l’acta de 23 de maig de la Comissió 
Qualificadora de la concessió de subvencions socials de l’any 2018 que es detalla en 
el punt primer del present acord. 
 
Cinquè: DONAR compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest 
ajuntament, per tal que realitzin els tràmits corresponents. 
 
Sisè: NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats interessades, per al seu 
coneixement i efectes, tal i com estableix l’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu 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. 
 
5.2. Es vota favorablement la inclusió del següent punt 
 
Assumpte  
 
APROVAR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER LA SUBSTITUCIÓ D’UN MUR DE 
CONTENCIÓ A FINCA AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER SALVADOR ESPRIU,  
D’AQUESTA LOCALITAT (EXP. 5/2018). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada amb registre d’entrada E2018005925, de data 13 
de juny de 2018, relativa a la llicència urbanística per substitució d’un mur de 
contenció, a la finca amb emplaçament al carrer Salvador Espriu, d’aquesta localitat. 
(Referencia cadastral 5730513DGXXXXXXXXXXX) 
 
Considerant que en data 15 de juny 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 D’UN MUR DE 
CONTENCIÓ a la parcel.la del carrer Salvador Espriu referència cadastral nº 
5730513DGXXXXXXXXXXX, de Sant Vicenç de Castellet. 
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Expedient: 5/2018 

Informe: 64-2018-LIP 

Sol·licitant: --- 

Data registre entrada: 13/06/2018  

Registre d’entrada: E20180005925 

Emplaçament: C/ Salvador Espriu de Sant Vicenç de Castellet.  

 
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, (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.  

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 
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Zona/sector d’edificació: Zona residencial unifamiliar aïllada, Clau 4 
Condicions d’ús: habitatge unifamiliar,... 

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  
 

 
 
 

Tot i que el mur té una alçada igual a 2,37 m. des del carrer, no supera l’alçada de 1,5 m. 
respecte la cota natural del terreny de la parcel.la, donat que la parcel.la ja es troba a una 
cota molt superior respecte el perfil del carrer.  
 

VI.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.  
Projecte visat amb tècnic autor del projecte: Alex V S 
Assumeix de direcció: Alex V S 
Estudi de gestió de residus 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat: 9.455,55 € 
Pressupost d’execució material, segons Ordenança Fiscal 2018: 55.250,00 €  

 

VII.ANTECEDENTS DE FET 
 

- En data 11 de desembre de 2017, es requereix, a petició de la Policia Local, la presència 
d’urgència d’un tècnic municipal a la finca amb referència cadastral 
5730513DGXXXXXXXXXXX, donat que s’ha observat que el mur del carrer Salvador 
Espriu, està deformat, amb l’arrebossat en males condicions. 
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- En data 18 de gener de 2018, els Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, van emetre un informe, en que s’informava a la propietat, que el mur estava en 
mal estat i que s’havien de realitzar les actuacions necessàries per tal d’evitar els perills 
que això suposava. Que calia col.locar tanques de seguretat ancorades entre si per evitar 
el pas de persones per la zona on s’havia detectat la incidència per evitar que els 
eventuals despreniments puguessin causar danys personals. Que no es podien retirar les 
tanques fins a l’execució o reparació del mur. 
En aquest informe es va requerir a la propietat la següent documentació: 
 

 
• “Aportació d’un certificat de solidesa firmat per un tècnic competent, on asseguri 

l’estabilitat del mur de bloc de formigó. 
• La corresponent llicència d’obres menors per l’execució dels treballs de neteja i 

repicat de l’arrebossat que està apunt de caure, atenent les mesures de seguretat i 
equips o mitjans tècnics a utilitzar considerant els treballs en alçada.” 

 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018005925 de 13/06/2018, de la Sra. 
--- on sol·licita la llicencia urbanística per SUBSTITUCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ, 
situat a la parcel.la del c/ Salvador Espriu referència catastral nº 
5730513DGXXXXXXXXXXX, de Sant Vicenç de Castellet. 
 
- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà consolidat,  
 
- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà 
en una zona de clau 4 (zona residencial unifamiliar aïllada) segons plànol normatiu. 
 
- Vist que segons l’article 187 ter del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es tracta d’unes obres que provenen d’una 
ordre d’execució emesa pel mateix Ajuntament, i que la propietat ha presentat en forma 
d’obra major amb un projecte tècnic, i que per tant requereixen d’una llicència urbanística 
 
Descripció literal de l’article 187 ter del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme:  

“Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia 

No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els 
actes següents:  

 
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització. 

b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació. 

c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o 
de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena 
l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit. 

d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat: 

Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que 
s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de 
l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient. 
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Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la 
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de 
l’administració competent en matèria de medi ambient.” 
 

- Vist que segons l’ordenança fiscal nº 7, de taxa per llicències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, que en el seu article 6 de 
quota tributària, segons l’epígraf 5 d’exempcions, l’arranjament de façanes que suposi una 
millora en el paisatge urbà, queda exempta del seu pagament.  

 
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 D’UN MUR DE 
CONTENCIÓ, situat a la parcel.la del c/ Salvador Espriu  referència catastral nº 
5730513DGXXXXXXXXXXX, de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost de 9.455,55 
€, 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 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 del 2018: 35,52 €/m2 x 21,60 m2 vorera = 767,23 €.  

- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 89/2010 de gestió de residus, d’adaptació 
del RD 105/2008, s’haurà d’abonar una fiança mínima 150,00 €, € en concepte del resultat 
de l’estudi de gestió de residus especificat segons el projecte presentat en aquest 
Ajuntament. 
Quantitat de residus que generarà les obres segons projecte: 4,4 tn. 

-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, 

- A la finalització de l’obra, presentar una còpia del certificat final d’obres visada, i signada 
per la direcció facultativa. 

 
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 
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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 18 de juny 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 
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 



  

 
 

Expedient: JGL2018000026 
 

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

13 
 

 

 
PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. ---, actuant en nom 
propi, PER A SUBSTITUCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ, a la finca amb 
emplaçament al carrer Salvador Espriu, d’aquesta localitat, i referencia cadastral 
5730513DGXXXXXXXXXXX, corresponent a l’expedient d’obra major núm. 5/2018, 
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) 
 

 
 
TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 15 de juny de 2018,que són: 

- 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 del 2018:  

35,52 €/m2 x 21,60 m2 vorera = 767,23 €. 

- Abans de l’inici d’obra i d’acord amb el decret 89/2010 de gestió de 
residus, d’adaptació del RD 105/2008, s’haurà d’abonar una fiança 
mínima 150,00 €, en concepte del resultat de l’estudi de gestió de 
residus especificat segons el projecte presentat en aquest Ajuntament. 

Quantitat de residus que generarà les obres segons projecte: 4,4 tn.  

-També, abans d’iniciar les obres caldrà sol·licitar llicència d’ocupació 
de via pública, indicant m2 i temps d’ocupació, si cal 
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- 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, 

- A la finalització de l’obra, presentar una còpia del certificat final 
d’obres visada, i signada per la direcció facultativa. 

 
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 D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 

5.3. 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 
VALLHONESTA, D’AQUESTA LOCALITAT (EXP. 4/2018). 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant la sol·licitud presentada amb registre d’entrada E2018005713, de data 8 
de juny de 2018, relativa a la llicència urbanística per AMPLIACIÓ D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a la finca amb emplaçament al carrer Vallhonesta, 
d’aquesta localitat. (Referencia cadastral 5039206DGXXXXXXXXXXX) 
 
Considerant que en data 14 de juny 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: 4/2018 
Informe: 69-2018-LIP 
Sol·licitant: --- 
Data registre entrada: 08/06/2018  
Registre d’entrada: E2018005713 
Emplaçament: C/ Vallhonesta 
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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:  

VIII.DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 

IX.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.  

X.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, 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. 
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- restauració. 

XI.CONDICIONS DEL SOLAR 
 

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

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

 

 

XIII.DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 

Projecte Bàsic amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al tenir un PEM < 280.000 €.  
Projecte bàsic i executiu visat: R P R 
Assumeix d’arquitecte autor del projecte i director: A V S 
Estudi de gestió de residus: 150,00 € fiança 
Pressupost d’execució material, segons pressupost presentat:      26.925,86 € 
Pressupost d’execució material, segons Ordenances Fiscals:        38.409,00 €  

41,30 m2 x 930 €/m2 (segons ordenances fiscals) 
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XIV.ANTECEDENTS DE FET 
- Vist que la sol·licitud amb registre d’entrada número E2018005713 de 
08/06/2018, del Sr. ---- 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. 

- 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. 

VIII. 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’HABITATGE EN EDIFICI DE DOS HABITATGES E/M, situat al C/ Vallhonesta  
de Sant Vicenç de Castellet, amb un pressupost de 38.409 € (segons ordenances 
fiscals), 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, 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 5,00 m2 vorera = 177,60 € 
- 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 150,00 €, € 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. 
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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 19 de juny 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 
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 
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PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. ---, actuant en nom propi 
PER A L’AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a finca 
amb emplaçament al carrer Vallhonesta, d’aquesta localitat, i referencia 
cadastral 5039206DGXXXXXXXXXXX, corresponent a l’expedient d’obra major núm. 
4/2018, 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) 
 

 Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l’art. 7è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 5 de l’import 
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% 38.409,00€ (Base mínima) 768,18 € 

Impost de 
construccions 4,00% 38.409,00€ 1.536,36 € 

Placa   15,00 € 
TOTAL   2.319,54 € 

 
TERCER: Aquesta llicència estarà condicionada a l’acompliment de les següents 
prescripcions tècniques particulars, segons informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals de data 15 de juny de 2018,que són: 

- 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 5,00 m2 vorera = 177,60 € 

- 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 150,00 €, € 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. 
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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 
 
 
6. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

 
 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
15/06/2018 

 
2018LLDC000619 

 

A data 
20/06/2018 

 
2018LLDC000649 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:50 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 


