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 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/10 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16  de maig / 2017 

Durada Des de les 17:00 fins a les 17:30 hores 

Lloc Despatx d'Alcaldia 

Presidida per Elisabet Ferreres Vergés 

Secretari Maria Rosa Vilaplana Penella 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

77312885H David Merchan Salces SÍ

38149155K Elisabet Ferreres Vergés SÍ

37689178K Jaume Romeu Cruells SÍ

37718563N Pedro Salces Gil SÍ

 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,  
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Llegida  i  examinada  l’acta  de  la  sessió  anterior  de  data 2  de  maig de  2017, 
s’aprova per unanimitat.

 

Expedient 22/2017. Llicència d'obres menors

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Vist la sol·licitud de llicència d’obres per una actuació sotmesa a allò que defineix 
l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'Urbanisme, les dades de la qual són les següents:
 
Expedient:-22/2017 Acord per: Junta de Govern Local 16 de maig de 2017
Sol·licitant: NIF: 47615519E
Tipus d’obra per a la que es sol·licita llicència: Rehabilitació integral del bany
Situació: Passeig del Ter, 1 2n 1a UTM: - Coordenades:
Projecte visat núm.: 
Tècnics: Col·legiat número: 

Enginyer:
Constructor: 

     
                                    
Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal de data 9 de maig de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents acords:
 
Primer.-Atorgar  llicència  per  a  dur  a  terme  les  obres  anomenades  a 
l’encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s’annexen a aquesta 
resolució, i amb les condicions particulars del punt següent.
Segon.-  Termini d’execució de les obres:

 Termini d’iniciació: 1 mes 
 Termini d’acabament: 6 mesos 

Tercer.- Acabades les obres es comunicarà a l’Ajuntament per fer-ne la comprovació 
de  si  aquestes  s’ajusten  a  la  llicència  atorgada  i  si  s’haguessin  provocat 
desperfectes a la via pública.
Quart.- La llicència s’atorga amb les condicions generals següents, que tot seguit 
s’aproven:
 

1.     Les obres s’han d’adequar al projecte. Per qualsevol modificació caldrà l’aprovació prèvia de 
l'Ajuntament.
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2.     La llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. En cap cas, podrà 
invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal.

3.     Obligacions del titular de  la llicència:
a.     Completar els serveis mínims, si encara no ho estan.
b.     Un cop finalitzades les obres, s’haurà de procedir a la retirada immediata de tots els 

materials o elements utilitzats per les obres. Així mateix, a la reposició o reparació de 
paviment, tots els elements urbanístics afectats i a la construcció de les voreres.

c.     En les obres de nova planta, caldrà arrebossar, estucar o pintar les parets mitgeres,  
donin o no a la via pública.

d.     Pagament i col·locació plaques de núm. de carrer a càrrec del titular. S’avisarà als 
serveis  municipals  si  cal  la  retirada  de  la  placa  del  nom  del  carrer  i  posterior 
col·locació.

e.     Conducció de les aigües pluvials i interiors a la xarxa corresponent.
4.     L’edifici  o  solar  en  què  es  realitzin  les  obres  haurà  de  restar  tancat  o  adequadament 

senyalitzat. Per l’ocupació de la via pública caldrà l’autorització prèvia.
5.     Sempre  que  ho  considerin  convenient,  els  serveis  tècnics  municipals  podran  efectuar 

inspeccions de les obres i se’ls haurà de facilitar l’entrada.
6.     Les obres s’hauran d’acabar en el termini fixat en la llicència o en les seves pròrrogues.
7.     Es podrà sol·licitar pròrroga per la meitat del termini atorgat en cada cas. Excepcionalment es 

podrà concedir una segona  pròrroga, pel mateix termini.
8.     La llicència es pot extingir  per caducitat,  si  les obres no s’inicien o no s’acaben dins dels 

terminis concedits i, en aquest cas, es decretarà el seu arxiu. Per poder iniciar o prosseguir les 
obres caldrà sol·licitar nova llicència.

                9.    Igualment el titular podrà formular renúncia expressa abans de l’inici de les obres.
10.  Les grues i els muntacàrregues s’hauran de situar a l’interior de l’obra o solar. Si han d’ocupar  

la via pública caldrà sol·licitar llicència amb l’acompanyament dels documents corresponents.
11.  Tant  els  materials  com les  bastides  s’han  de limitar  a  l’interior  de l’edifici,  solar  o  tanca.  

Excepcionalment es podrà autoritzar l’ocupació de via pública prèvia autorització indicant els 
metres a ocupar i els dies.

12.  El promotor i el contractista hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals.
13.  El titular, el constructor i el director facultatiu són solidàriament responsables de les infraccions 

comeses en l’ús de la llicència.
14.  La concessió de la llicència no es pot considerar, en cap cas, com autorització per instal·lar  

activitats classificades o per l’obertura de locals de negoci.
15.  Acabades les obres, es comunicarà a  l’Ajuntament adjuntant,  si  s’escau,  certificat de final 

d’obra  per  poder  efectuar  les  comprovacions  i  inspeccions  corresponents  així  com  la 
restauració dels serveis mínims obligatoris si és el cas.

16. Està totalment prohibit dipositar o tirar les runes a la via pública o contenidors que no siguin els 
especialment habilitats per fer-ho.

Cinquè.- Aprovar la liquidació següent que es notifica amb aquest acord:
LIQUIDACIÓ:

Article Epígraf Obres Base 
imposable

Tipus 
gravamen

Quota 
Tributària

8 1r Rehabilitació de bany 1.100,00€ 4% 44,00€

   
   

 TAXA 20,00€

  
IMPORT TOTAL A INGRESSAR 64,00€

       
 
Sisè.-  Les  runes derivades del  procés constructiu  es  portaran a una instal·lació 
autoritzada per la Junta de Residus, la qual expedirà un certificat que s’haurà de 
presentar a l’Ajuntament en el moment de notificació de finalització de l’obra.
 
Setè.- Terminis de pagament 
El pagament de liquidació en període de voluntària, d’acord amb l’article 20 del 
RGR, es farà:

   Per les notificades entre els dies 1 i el 15 de cada mes, fins el dia 5 del mes 
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següent. 
   Per les notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins el dia 20 del 

mes següent. 
Transcorregut  el  termini  assenyalat,  es  procedirà  al  cobrament  en  via  de 
constrenyiment amb els recàrrecs legals previstos.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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