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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2018  
 
A les 19:15 hores del dia 15 d’octubre de 2018, en Sessió Ordinària, compareixen per 
a celebrar reunió de Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lma. senyora 
Alcaldessa accidental : 
 
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.  
 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
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 8 d’octubre de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Apropat per Unanimitat dels assistents 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt 
 
3. - REGIDORIA D'URBANISME I ESPORTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS. 
 
3.1. Assumpte  
 
CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER SOLER I PUIGDOLLERS, D’AQUESTA (EXP. 4/2018)  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Considerant la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal i la 
documentació adjunta, presentada per la Sra. xxx, en data 20 d’agost de 2018, 
expedient 4/2018, referent a la finca matriu situada al carrer Soler i Puigdollers 
d’aquesta localitat. 
 
Considerant l’informe tècnic preceptiu, de data 5 d’octubre 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 divisió 
horitzontal de la finca (Finca inscrita al registre de la propietat de Manresa número 4 al 
volum 3553, llibre 199, foli 217, finca 1815 – Sant Vicenç de Castellet, c/ Soler i 
Puigdollers. La finca segregada compleix les condicions de divisió horitzontal 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 c/ Soler 
Puigdollers de Sant Vicenç de Castellet. 
Expedient: 4/2018 
Informe: 94-2018-LIP 
Sol·licitant: ---- 
Data registre entrada: 26/09/20178  
Registre d’entrada: E2018009431 
Emplaçament: c/ Soler i Puigdollers 

Lluís Iglesias, 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 
1 Còpies del Projecte Tècnic de DH 
 Còpia del Projecte Tècnic en format digital 

1 Proforma de divisió horitzontal 
1 Escriptures de propietat (còpia simple)  

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 
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• 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 edifici en cantonada en 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 divisió horitzontal fet per Octavi Vinyes Portí. 
Superfície construïda edifici existent:                                           320 m2 

VII.ANTECEDENTS DE FET 

- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 4/2018 de 20/08/2018, on sol·licita llicencia 
urbanística per DIVISIÓ HORITZONTAL D’EDIFICI situada a c/ Soler i Puigdollers Nº 106 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 pis, en que la propietat no ha presentat l’escriptura de divisió horitzontal. 
- Vist que l’antiguitat de l’edifici segons el cadastre consta de l’any 1940 (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, però que caldria constatar-ho amb escriptures de 
propietat.  
- Vist que l’expedient s’ha de regular segons el Decret 64/2014, i que en la secció 3 sobre 
increment del nombre d’habitatges, en els articles 30 i 31 fa referència a la tramitació 
d’aquesta llicència urbanística. 

VIII.LLISTA D’ENTITATS  

Entitat nº 1: Habitatge en planta baixa del c/ Soler i Puigdollers de Sant Vicenç de Castellet. 
Superfície construïda:    115,01 m2 
Superfície útil:     101,76m2 
Ús: Habitatge 
Límits: A front: Amb c/ Soler i Puigdollers  

A esquerra: c/ Cervantes 
A dreta: c/ Soler i Puigdollers  
A fons: Element comú destinat a aparcament de vehicles. 

Percentatge: 50,00% 
 
Entitat nº 2: Habitatge en planta primera del c/ Soler i Puigdollers de Sant Vicenç de Castellet. 
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Superfície construïda:    122,31 m2 (Hab) + 30,34 m2 (golfes) 
Exteriors (balcons i terrasses):   6,20 m2 + 50,02 m2 
Superfície útil: 1    07,32m2 
Ús: Habitatge+ golfes 
Límits: A front: Amb c/ Soler i Puigdollers  

A esquerra: c/ Cervantes 
A dreta: c/ Soler i Puigdollers  
A fons: c/ Cervantes nº 20  

Percentatge: 50,00%  
 
Comunitaris: Garatge en planta baixa del c/ Soler i Puigdollers de sant Vicenç de Castellet. 

Superfície construïda:    53,60 m2 
Superfície util:     48,86 m2 
 
 

IV. INFORME 
La documentació aportada es considera suficient per a tramitar l’expedient.  
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar l’obra de DIVISIÓ HORITZONTAL D’UN EDIFICI del c/ 
Soler i Puigdollers de Sant Vicenç de Castellet, i considerant els fets detallats anteriorment, la 
divisió horitzontal s’ajusta a les determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual cosa es 
pot informar favorablement. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant l’art. 25 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística que estableix: 
 

“Actes de divisió i segregació de terrenys subjectes a fiscalització 
25.1 S’ha de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal tota divisió o segregació de 
terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un 
expedient d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació 
aprovat definitivament. 
 
25.2 També s’han de sotmetre a fiscalització prèvia municipal les operacions jurídiques, 
que, sense divisió o segregació, comportin alguna de les actuacions següents:  
a) Alienació o arrendament de participacions indivises d’una finca a les quals s’atribueixi el 
dret d’utilització exclusiva de parts concretes d’aquesta finca 
 
b) Constitució o modificació d’una associació o una societat on la qualitat de soci incorpori 
el dret esmentat a la lletra a) 
 
c) Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal de parcel·les” 

 
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.  
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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: 
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 
 
Per tot això que,  

 
S’ACORDA 

 
PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL, a la 
SRA. xxx, 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 Soler i Puigdollers (Finca 1815), d’aquesta localitat, inscrita 
en el Registre de la Propietat de Manresa núm 4, Tomo 3553, Llibre 199, Foli 217, de 
Sant Vicenç de Castellet, la qual formarà la finca següent: 
 
IX.LLISTA D’ENTITATS  

Entitat nº 1: Habitatge en planta baixa del c/ Soler i Puigdollers de Sant Vicenç de 
Castellet. 

Superfície construïda:    115,01 m2 
Superfície útil:     101,76m2 
Ús: Habitatge 
Límits: A front: Amb c/ Soler i Puigdollers  
             A esquerra: c/ Cervantes 
             A dreta: c/ Soler i Puigdollers  
             A fons: Element comú destinat a aparcament de vehicles. 
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Percentatge: 50,00% 
 

Entitat nº 2: Habitatge en planta primera del c/ Soler i Puigdollers de Sant Vicenç de 
Castellet. 

Superfície construïda:    122,31 m2 (Hab) + 30,34 m2 (golfes) 
Exteriors (balcons i terrasses):   6,20 m2 + 50,02 m2 
Superfície útil: 1    07,32m2 
Ús: Habitatge+ golfes 
Límits: A front: Amb c/ Soler i Puigdollers  
             A esquerra: c/ Cervantes 
             A dreta: c/ Soler i Puigdollers  
             A fons: c/ Cervantes nº 20  
Percentatge: 50,00%  
 

Comunitaris: Garatge en planta baixa del c/ Soler i Puigdollers de sant Vicenç de 
Castellet. 

Superfície construïda:    53,60 m2 
Superfície util:     48,86 m2 

 

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

 Tipus 
Impositiu 

Base imposable, segons l’article 6 
de l’ordenança Fiscal núm. 7, 
Llicència de parcel·lació, per 

parcel·la resultant 

TOTALS 

Taxa divisió horitzontal 130,00 2 habitatges 260€ 
    

TOTAL   260€ 
 

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 

4. - DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
5. - TEMES SOBREVINGUTS 
No hi ha hagut temes sobrevinguts 
 
6. - PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

Annex Decrets 
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Data Decret Número Decret  
De data 
04/10/2018 

 
2018LLDC000987 

 

A data 
09/10/2018 

 
2018LLDC001007 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:45 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 

Vist i Plau 
ALCALDE 

 


