
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000015  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 27 de juliol de 2020 
Horari: De les 16:00 hores a les 18:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martínez Costa, secretària-interventora de l’Ajuntament 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA OBRES 36-20 
4.- LLICENCIA OBRES 88-20 
5.- LLICENCIA OBRES 90-20 
7.- LLICENCIA OBRES 96-20 
8.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO 6-20 
9.- COMUNICACIO D'ACTIVITAT 5/14 
10.- CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT 4/20 
11.- APROVACIO COMPTES SOREA 1R I 2N TRIMESTRE 2020 
12.- SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
13.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local de data 13 de juliol de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 

 
 

2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 15/2020 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de les següents 
relacions de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació dels 
pagaments de la qual n’és competent l’Alcalde de la Corporació: 
 

Núm. 
Entrada Cognoms i nom o raó social 

 
Núm. doc. 

 Data 
registre Text explicatiu 

  
Data doc. Euros 

F/2020/1255 B66110792 GURBTEC TELECOM SL A20 2141 157,30 

30/06/2020 CABLEJAT FIBRA A LES PISCINES 22/06/2020 

  F/2020/1196 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 20009791 1.369,39 

13/07/2020 AOC:84865496 Gasoil Automoció 11/07/2020 

  F/2020/1197 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 244 29,04 

13/07/2020 AOC:84849585 REF: DEIXALLERIA- hores treball operari- dimarts 30 Juny- 
pany deixelleria 13/07/2020 

  F/2020/1198 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 245 941,55 

13/07/2020 
AOC:84850933 REF: PISCINES -VALVULA RETENCIO CALPEDA 110 / 
ABRAÇADERA REFORÇADA 2,5 M8 125 / TUB HELEICOIDAL 125 GALVA 
0 

13/07/2020 

  F/2020/1199 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 246 12.479,6
9 

13/07/2020 
AOC:84850939 REF: ACCES PISCINES CONTROLADORA CCAA TCP 4 
PORTES, LECTOR, UNIS SOFWARE, TORN BIDIRECCIONAL, ELEMENT 
LLUMI 

13/07/2020 

  F/2020/1200 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL COM 201678 285,17 

14/07/2020 AOC:84926983 Junta tapa prefiltre GIant. ref: 4001310R / tapa prefiltre Giant 
policarbonat ref: 4080314 10/07/2020 

  F/2020/1202 461XXXXXQ JOSÉ COMELLA SERRA Emit- 2017 4.159,38 

15/07/2020 AOC:84985552 factura 2017, RESTA HONORARIS EQUIPAMENT PARC 
SET FONTS 15/07/2020 

  F/2020/1203 B63178636 ANIGAMI AVENTURA SL 2020-058 
CASAL 1.412,40 

15/07/2020 AOC:84993292 Casal d'estiu a les 7 Fonts de Sant Juliá el dia 9 de juliol / 
Casal d'estiu a les Comes el dia 10 de julio 15/07/2020 

  F/2020/1221 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE 
DESRATITZACIÓ SL A 872 377,91 

16/07/2020 
AOC:85080003 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS 
CONTRACTE FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 
0182-8752-44-02000 

15/07/2020 

  F/2020/1222 B65476954 GRUP MESOSONA SL 2001046 165,77 

16/07/2020 AOC:85052379 FORMAT 3X5 - CAMPANYA PARC DE LES SET FONTS 16/07/2020 

  F/2020/1223 F08226714 ABACUS 

 
9030303768 31,64 

16/07/2020 
AOC:85062121 CARTOLINA 40Kg GROC GUALDA  / CARTOLINA 40Kg 
ROSA PÀLID  / CARTOLINA 40Kg ROIG  / CARTOLINA 40Kg BLAU 
TURQU 

15/07/2020 

  F/2020/1224 F08226714 ABACUS 

 
9030303769 8,25 

16/07/2020 AOC:85062108 MAQUILLATGE JOVI TWIST 6 colors  / GLOBUS 
ABACUS"BOMBES AIGUA"100U 15/07/2020 

  F/2020/1225 F08226714 ABACUS 

 
9030303770 37,74 

16/07/2020 
AOC:85062120 CARTOLINA 40Kg BLAU CEL  / CARTOLINA 40Kg 
TARONJA  / CARTOLINA 40Kg LILA  / CARTOLINA 40Kg VERD POMA  / 
CAR 

15/07/2020 

  F/2020/1227 B66842717 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE S.L. Rect-2020A 
48 3.410,00 



 
 

 
 

17/07/2020 Rect. 2020A 48 / AOC:85133956 Segons Pressupost, treballs forestals en 
fFinca Municipal del Torrent 30/06/2020 

  F/2020/1228 B63422208 ACTUALITY CARPAS SL A/2020041 1.040,60 

17/07/2020 AOC:85106887 Lloguer de 2 carpes 8x4 (model MONTAFACIL) de color 
negre, creant un espai de 32 m cadascuna. Col.locades 1 17/07/2020 

  F/2020/1229 480XXXXXL VERONICA ARROYAVE ARROYAVE TC1-2007-
0062 100,00 

18/07/2020 AOC:85151710 Menu cap de setmana 18/07/2020 

  F/2020/1230 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 250 59,14 

20/07/2020 AOC:85165521 REF: PAVELLO-Hores treball operari- dilluns 6 Juliol- 
maquina escombrar pavello / CONJUNT BIPOLAR MODULAR V 20/07/2020 

  F/2020/1231 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 19 603,68 

20/07/2020 AOC:85172155 DINARS CENTRE DE DIA 30/06/2020 

  F/2020/1233 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 498 369,60 

20/07/2020 AOC:85194992 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS 
CAMIÓ PETIT / TIERRA VEGETAL GRANEL 12/06/2020 

  F/2020/1234 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. 0172-2020 6.258,73 

20/07/2020 AOC:85191201 Servei de seguretat Festa Major de Sant Julia 2020 / 
Divendres 17 de Juliol 2020 / 2 auxiliars de 18h a 2h 20/07/2020 

  F/2020/1235 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ A/360 315,81 

20/07/2020 AOC:85182012 BUSTIADA REVISTA VILATORTA JULIOL 16/07/2020 

  F/2020/1238 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 251 178,60 

21/07/2020 
AOC:85222142 REF: CAP- CELER PANTALLA MONOBLOCK LED 36W 
4000K / TASSA RECICLATGE ECORAEE / CELER PANELL 60X60 LED 
URG 40 

21/07/2020 

  F/2020/1239 339XXXXXH ERIC HERRERA PUNTÍ 19 3.509,00 

21/07/2020 AOC:85196187 Actuació de The Sey Sisters a Sant Julià de Vilatorta el 17 
de juliol 2020 20/07/2020 

  F/2020/1240 339XXXXXH ERIC HERRERA PUNTÍ 20 2.178,00 

21/07/2020 AOC:85197360 Actuació de Miquel del Roig a Sant Julià de Vilatorta el 17 de 
juliol 2020 20/07/2020 

  F/2020/1241 339XXXXXH ERIC HERRERA PUNTÍ 21 5.808,00 

21/07/2020 AOC:85197552 Actuació de Abba the new experience a Sant Julià de 
Vilatorta el 19 de juliol 2020 20/07/2020 

  F/2020/1242 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/000223
0 568,25 

21/07/2020 AOC:85249128 HIPOWAT 150 G/L TRACT, AIGUA 24 KGS / GARRAFA 
25/20 LTS B/S / ACID CLORHIDRIC 32 % 23 KG / GARRAFA 25/20 LT 05/05/2020 

  F/2020/1243 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 41 549,46 

21/07/2020 AOC:85247172 CANVIAR PNEUMATICS PICK UP I REVISIO PRE ITV 21/07/2020 

  F/2020/1244 G17734948 ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE A500352 800,00 

21/07/2020 AOC:85236017 IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER LA COBLA 
"ROSALEDA" EL DIA 19 DE JULIOL DE 2020. 20/07/2020 

  F/2020/1245 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 644 282,15 

22/07/2020 
AOC:85285912 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS 
CAMIÓ PETIT / TIERRA VEGETAL GRANEL / TIERRA VEGETAL GRANEL 
/ 

22/07/2020 

  F/2020/1246 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 252 121,00 

22/07/2020 AOC:85278324 REF: C/ PUIGLAGULLA- tramit gas 22/07/2020 

  F/2020/1247 405XXXXXW LLUIS MARTI PAGES B2008 1.936,00 

22/07/2020 AOC:85226123 ACTUACIÓ DISSABTE 18-7-20 / ANIMAL DJ + CELTIC DJ'S 21/07/2020 

  F/2020/1248 B25221953 XIP XAP S.L. 

 
5120 1.452,00 

22/07/2020 AOC:85168231 Funció de l'espectacle "La cigala i la formiga" a l'espai 
d'actuació "ZONA ESPORTIVA" de  SANT JULIA DE VIL 20/07/2020 

  F/2020/1249 G66846296 COOPERACIÓ OSONA SÀHARA 2020/ 5 1.000,00 

22/07/2020 AOC:85304932 Donació pel projecte de la Cistella Bàsica Alimentària 2020, 
als Campaments Saharauís, a la wilaya d'Auserd 22/07/2020 

  F/2020/1250 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4044518064 845,79 

23/07/2020 AOC:85321223 COMBO TRIPLE 18 V M-CUBE (AWS-ABH-ABS) (eines) 20/07/2020 

  F/2020/1251 B62122791 SEGALES CARRERA SLP 2020 22 3.630,00 

23/07/2020 AOC:85338948 Quart i darrer pagament del 25% dels honoraris 
corresponent el contracte de serveis per la redacció del pro 23/07/2020 

  F/2020/1252 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 200229 45,63 



 
 

 
 

23/07/2020 AOC:85331736 Carnets abonaments piscina adhesius 23/07/2020 

  F/2020/1253 478XXXXXG VIRGINIA VALLÈS GASSÓ 20040 7.332,60 

23/07/2020 AOC:85207637 FESTA MAJOR 2020 S/PRESSUPOST Nº 200616 / 
REALITZACIÓ STREAMING / MONITORS D'ESCENARI 21/07/2020 

  F/2020/1254 436XXXXXC JORDI CALLÍS FERRER 20/06/039 145,20 

13/07/2020 MAMPARES PROTECTORES COVID 19 21/06/2020 

  F/2020/1256 B61663407 MATERIES TEXTILS COLOMER SL 1 000102 58,25 

30/06/2020 TEIXITS VARIS PER TALLER CAMP TORTÍ 25/06/2020 

  F/2020/1257 F08226714 ABACUS 

 
9021233589 3,75 

13/07/2020 GLOBUS 

 
09/07/2020 

  F/2020/1258 339XXXXXH JORDI SOLÀ MASO 55/2020 1.173,70 

14/07/2020 PINTAR LOCAL PLAÇA MAJOR, 1 07/07/2020 

  F/2020/1259 B66923657 MAXI CASA 

 
2020044202 24,55 

16/07/2020 PULVERITZADORS PER DESINFECCIÓ COVID 19 FESTA MAJOR 15/07/2020 

  F/2020/1260 B66923657 MAXI CASA 

 
2020044882 13,50 

17/07/2020 PULVERITZADORS PER DESINFECCIÓ COVID 19 FESTA MAJOR 17/07/2020 

  F/2020/1261 773XXXXXA JOAN VICTORI CASANOVAS A-1 72,00 

17/07/2020 AMPOLLES DE CAVA PER COMIAT 26/06/2020 

  F/2020/1262 772XXXXXL AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - 
MARIA MANUELA HERNANDEZ ANTUNEZ 15143 535,70 

17/07/2020 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL DISPENSARI 16/07/2020 

  F/2020/1263 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 44,39 

17/07/2020 PAPER MANS, SAL MICALL I TOVALLONS 16/07/2020 

  F/2020/1264 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL 2004003177 170,65 

21/07/2020 MATERIAL PER FONTS DEL POBLE, PER PISCINES I LLAR INFANTS 15/07/2020 

  F/2020/1334 477XXXXXE MARC RIBA FARRES 2020/007 1.439,90 

24/07/2020 CONTROL AFORAMENT PISCINES I WEB COMPLEMENTÀRIA 
RESERVES ESDEVENIMENTS 23/07/2020 

  F/2020/1335 900XXXXXR ANTONIO REINA PICAS 14 57,25 

24/07/2020 ESMORZARS FESTA MAJOR 19/07/2020 

  F/2020/1336 900XXXXXR ANTONIO REINA PICAS 14-1 46,45 

24/07/2020 ESMORZARS FESTA MAJOR 19/07/2020 

  F/2020/1337 J60112752 RESTAURANT CAN PAIROT SCP 54.160 330,95 

24/07/2020 DINAR SANTA RITA 2020 20/07/2020 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
3.0.- LLICENCIA OBRES 36-20 
 
Expedient núm.:  36/20  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 8,00 Kw  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 8,00 Kw.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica de 8,00 Kw. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 
ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

2.- Per part del propietari s’adoptaran totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les lleis i ordenances vigents. 

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

4.- El titular de la llicència queda obligat a efectuar a costa seva la connexió de les 
instal·lacions corresponents d’aigua potable i clavegueram a la xarxa pública, d’acord 
amb les determinacions que li indiquin els serveis municipals. 

5.- En el cas de no existir vorera a la finca en la qual es realitza l’obra, el propietari 
està obligat a construir-la utilitzant els materials i segons el model, amplada i rasant 
que s’assenyalin en tota la longitud de l’immoble que termeneja amb la via pública. 

No es concedirà cap permís de construcció sense que hi hagi construïda la vorera, 
excepte si es constitueix una garantia, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, per 
respondre de l’execució dels elements d’urbanització. 

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 
alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 
s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

8.- No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense que el tècnic municipal fixi 
prèviament les alineacions i rasants. 

9.- La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i 
normativa que la desenvolupa. 

10.- Les obres s’executaran amb subjecció total i estricte als projectes aprovats i 
sota la direcció del tècnic que consta en el procediment. Qualsevol variació que s’hi 
pretengui introduir precisarà la prèvia conformitat. 

11.- La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecte a la corresponent 
llicència urbanística. 

12.- Prescripcions particulars: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 13 de juny de 
2020, amb ID Registre E2020001989 per la qual es modifica el projecte bàsic a 
requeriment de l’Ajuntament. 



 
 

 
 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es 
posin i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. 
En cap cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el 
gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació 
prèvia “les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells 
solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  
El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
En aquest sentit, el sol·licitant aporta una memòria tècnica de la instal·lació i la 
declaració responsable. 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
10.280,00 € i es considera adequat. 

 
L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar 
disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El 
percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 8,00 kW, es correspon una bonificació del 75%. 
 

o Base imposable : 10.280,00 € 
o Quota:  10.280,00 € x  3,00 % = 308,40 € 

Quota, aplicant el 75% de bonificació: 77,10 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 10.280,00 € ) =  40,28 € 
 

TOTAL: (Impost)  77,10 € + (Taxa)  40,28 €  = 117,38 Euros 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 88-20 
 
Expedient núm.:  88/20 
Objecte: canvi de mobiliari de la cuina i treure la rajola de la cuina  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en canvi de mobiliari de la cuina i treure la rajola de la 
cuina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canvi de mobiliari de la cuina i treure la rajola 
de la cuina. 
  
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 



 
 

 
 

1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 
ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

2.- Per part del propietari s’adoptaran totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les lleis i ordenances vigents. 

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

4.- El titular de la llicència queda obligat a efectuar a costa seva la connexió de les 
instal·lacions corresponents d’aigua potable i clavegueram a la xarxa pública, d’acord 
amb les determinacions que li indiquin els serveis municipals. 

5.- En el cas de no existir vorera a la finca en la qual es realitza l’obra, el propietari 
està obligat a construir-la utilitzant els materials i segons el model, amplada i rasant 
que s’assenyalin en tota la longitud de l’immoble que termeneja amb la via pública. 

No es concedirà cap permís de construcció sense que hi hagi construïda la vorera, 
excepte si es constitueix una garantia, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, per 
respondre de l’execució dels elements d’urbanització. 

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 
alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 
s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

8.- No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense que el tècnic municipal fixi 
prèviament les alineacions i rasants. 

9.- La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i 
normativa que la desenvolupa. 

10.- Les obres s’executaran amb subjecció total i estricte als projectes aprovats i 
sota la direcció del tècnic que consta en el procediment. Qualsevol variació que s’hi 
pretengui introduir precisarà la prèvia conformitat. 

11.- La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecte a la corresponent 
llicència urbanística. 

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 



 
 

 
 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
2.100,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.100,00 € 
o Quota:  2.100,00 € x  3,00 % =  63,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.100,00 € ) = 32,10 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació 
de la via pública 

 
Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 8,00 m2 x 5 dia =  
41,96 € 

   
TOTAL: (Impost)  63,00 € + (Taxa)  32,10 €+ (Taxa ocupació) 41,96 €   = 137,06 Euros   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 90-20 
 
Expedient núm.:  90/20  
Objecte: instal•lació solar fotovoltaica de 5,00 KW  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en instal•lació solar fotovoltaica de 5,00 KW.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en instal•lació solar fotovoltaica de 5,00 KW. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 
ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

2.- Per part del propietari s’adoptaran totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les lleis i ordenances vigents. 

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

4.- El titular de la llicència queda obligat a efectuar a costa seva la connexió de les 
instal·lacions corresponents d’aigua potable i clavegueram a la xarxa pública, d’acord 
amb les determinacions que li indiquin els serveis municipals. 

5.- En el cas de no existir vorera a la finca en la qual es realitza l’obra, el propietari 
està obligat a construir-la utilitzant els materials i segons el model, amplada i rasant 
que s’assenyalin en tota la longitud de l’immoble que termeneja amb la via pública. 

No es concedirà cap permís de construcció sense que hi hagi construïda la vorera, 
excepte si es constitueix una garantia, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, per 
respondre de l’execució dels elements d’urbanització. 

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 
alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 
s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

8.- No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense que el tècnic municipal fixi 
prèviament les alineacions i rasants. 

9.- La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i 
normativa que la desenvolupa. 

10.- Les obres s’executaran amb subjecció total i estricte als projectes aprovats i 
sota la direcció del tècnic que consta en el procediment. Qualsevol variació que s’hi 
pretengui introduir precisarà la prèvia conformitat. 

11.- La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecte a la corresponent 
llicència urbanística. 

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es 
posin i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. 



 
 

 
 

En cap cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el 
gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. 

- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 
187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació 
prèvia “les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant panells 
solars fotovoltaics en els termes que estableix l'article 9 bis.  
El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació 
immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que 
tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran 
d’una bonificació de fins el 50% de la quota de l’impost de béns immobles 
segons condicions descrites en el mateix article. 
Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol·licitud 
de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la 
instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
10.280,00 € i es considera adequat. S’aporta un pressupost de 3.200,00 € i es 
considera adequat. 

 



 
 

 
 

L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar 
disposen d’una bonificació de fins el 95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. El 
percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.  
Per una potència instal·lada de 5,00 kW, es correspon una bonificació del 75%. 
 

o Base imposable :  3.200,00 € 
o Quota:   3.200,00 € x  3,00 % =  96,00 € 
      Quota, aplicant el 75% de bonificació: 24,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.200,00 € )=  33,20 € 
 

TOTAL: (Impost)  24,00 € + (Taxa)  33,20 €  = 57,20 Euros 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 96-20 
 
Expedient núm.:  96/20 
Objecte: reforma per treballs de reparació menor, conservació i manteniment en un 
edifici per habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma per treballs de reparació menor, conservació i 
manteniment en un edifici per habitatge unifamiliar aïllat.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma per treballs de reparació menor, 
conservació i manteniment en un edifici per habitatge unifamiliar aïllat. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

1.- S’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, i no pot 
ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què hagin 
pogut incórrer els beneficiaris en l’exercici de les seves activitats. 

2.- Per part del propietari s’adoptaran totes les mesures de seguretat pública 
establertes en les lleis i ordenances vigents. 



 
 

 
 

3.- Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics, conduccions 
d’aigua o instal·lacions de qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a 
donar-ne compte per tal de prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-
se càrrec de les despeses que es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat 
els elements urbanístics que quedessin afectats com a conseqüència de l’obra 
autoritzada. 

4.- El titular de la llicència queda obligat a efectuar a costa seva la connexió de les 
instal·lacions corresponents d’aigua potable i clavegueram a la xarxa pública, d’acord 
amb les determinacions que li indiquin els serveis municipals. 

5.- En el cas de no existir vorera a la finca en la qual es realitza l’obra, el propietari 
està obligat a construir-la utilitzant els materials i segons el model, amplada i rasant 
que s’assenyalin en tota la longitud de l’immoble que termeneja amb la via pública. 

No es concedirà cap permís de construcció sense que hi hagi construïda la vorera, 
excepte si es constitueix una garantia, mitjançant aval bancari o en metàl·lic, per 
respondre de l’execució dels elements d’urbanització. 

6.- El propietari cedirà gratuïtament a l’Ajuntament, mitjançant acta de 
compareixença, els terrenys de la seva propietat que, com a conseqüència de les 
alineacions a les que s’ha d’ajustar l’edificació o finca, han d’incorporar-se a la via 
pública. 

7.- Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici és obligatori instal·lar 
una tanca de protecció que no podrà impedir el trànsit públic. Les bastides que 
s’utilitzin hauran de complir les prescripcions de seguretat del personal que treballi a 
l’obra i de les persones que transitin per la via pública. 

8.- No podrà iniciar-se cap obra de nova planta sense que el tècnic municipal fixi 
prèviament les alineacions i rasants. 

9.- La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats 
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats i 
normativa que la desenvolupa. 

10.- Les obres s’executaran amb subjecció total i estricte als projectes aprovats i 
sota la direcció del tècnic que consta en el procediment. Qualsevol variació que s’hi 
pretengui introduir precisarà la prèvia conformitat. 

11.- La primera utilització i ocupació dels edificis està subjecte a la corresponent 
llicència urbanística. 

12.- Prescripcions particulars: 
 

- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Per tractar-se d’un bé inclòs en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl 
urbà; fitxa núm. 20, es donarà compliment a la normativa específica per 
elements catalogats; Títol VII Patrimoni de la normativa del POUM. 
Article 217. Criteris d’intervenció general.  
a) La conservació, la recuperació, la restauració la millora i la utilització del bé 

han de respectar els valors que han motivat la catalogació, sens perjudici 
que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials 
contemporanis per a la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar 
determinats elements o èpoques. 

b) La catalogació dels béns es realitza amb la finalitat de la seva conservació. 
En aquest sentit, hi ha un valor que és comú a tots ells que és el valor de 
l’autenticitat. En atenció a aquest valor no s’admeten els enderrocs dels 
objectes de protecció, adaptant els processos i sistemes constructius a la 
seva permanència amb la protecció adequada durant tota l’obra. 



 
 

 
 

c) Tota proposta d’intervenció s’ha de justificar en l’estudi científic previ de les 
característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.  

d) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, 
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé. 

e) És prohibit reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos 
en què s’utilitzin part originals, i de fer-li addicions mimètiques que en 
falsegin l’autenticitat històrica. 

f) Es prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la 
degradació del bé o que l’eliminació en permeti una millor interpretació 
històrica. En aquests casos, cal documentar les part que hagin d’ésser 
eliminades. 

g) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes, conduccions aparents en 
les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o 
privats que n’alterin la seva imatge externa. 

h) La subjecció a prèvia llicència abasta a totes les operacions i actuacions 
que puguin afectar a les edificacions catalogades, sense perjudici que 
s’exigeixi una autorització d’un a altra administració. 

Per tant, en relació a la substitució de finestres, i per formar part del conjunt 
extern protegit, caldrà conservar el perímetre de totes les obertures, les reixes i 
baranes (elements de serralleria), els vitralls i els porticons. Pel que fa a 
l’enllistonat, es reproduirà de manera coherent amb el conjunt. Pel que fa a 
materials, colors i textures, es reproduirà l’aspecte original. Així mateix caldrà 
aportar mostres o informació de la fusteria de les obertures, les quals tindran el 
mateix tractament en totes les façanes. En cas de dubte en elements concrets, 
es farà la consulta específica als serveis tècnics municipals. 
Tal i com estableix l’article 225, les obres no alteraran de manera visible la 
imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici. 
Per tractar-se d’obres de “reparació, conservació i manteniment”, s’inclouen en 
les obres de reparacions menors o de conservació i manteniment definides en 
l’article 219 de la normativa del POUM.  
L’article 219. Condicions de les llicències pe a obres de reparacions menors o 
de conservació i manteniment. 
A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances 
d’aplicació que corresponguin, per a l’obtenció de llicència d’obres en aquelles 
obres de reparacions menors o de conservació i manteniment que afectin 
l’edifici o bé catalogat, s’adjuntaran els següents documents addicionals:  

a) Fotografia actual de la façana o bé catalogat. 
b) Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin 

entendre perfectament la solució constructiva amb cotes, indicació 
dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el conjunt de la 
façana. 

L’article 225. Nivell C. Béns i conjunts protegits urbanísticament (BPU) 
 4. Ens els edificis catalogats com a BPU, podran autoritzar-se obres de 

conservació, millora i adequació de l’edificació sempre que no alterin de 
manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici, d’acord 
amb els objectius de la protecció relacionats a cada una de les fitxes del 
catàleg. 

 5. Les obres que s’autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin a la fitxa corresponent 
del catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes, sempre que es justifiqui 
adequadament i es disposi de l’informe favorable d’un tècnic de patrimoni. 



 
 

 
 

 6. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar 
l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la 
documentació complementària que pertoqui. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció. 

- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol·licitar prèviament el permís 
d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre 
el temps i superfície previstos. 

- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de 
vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles 
caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament. 

- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials 
emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui 
gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora 
de les obres. 

- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa 
constructora que executarà els treballs  

- En el cas d’instal·lació de grua-torre caldrà sol·licitar prèviament el permís a 
l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal 
segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 
 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
27.260,00 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 37.743,97 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Superfície de façana: 54,50 x 9,00 (3 plt) = 490,50 m2 
490,50 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 0,30(Cu)= 37.743,97 € 

 
o Base imposable :  37.743,97 € 
o Quota:   37.743,97 € x  3,00 % = 1.132,32 € 

 
Segons l’article 6è punt 1.a) de l’esmentada ordenança, les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historico-artístiques o de 
forment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en aquest impost.  
Per està inclosa en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl urbà (CPU) amb una classificació de BPU, 
s’aplica una bonificació del 50%.a la quota de l’ICIO. Per tant, la quota és de 566,16 €. 

 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per 
llicències urbanístiques 
 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  37.743,97 €) =  67,74 € 
 



 
 

 
 

TOTAL: (Impost)  566,16 € + (Taxa)  67,74 € = 633,90 Euros 
 
   
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- LLICENCIA 1A. OCUPACIO 6-20 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aparellat. 
  
Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  a  l’interessat,  la llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar 
aparellat,  del qual va obtenir llicències d’obres,  per la construcció de dos habitatges 
unifamiliars aparellats (carcassa), per resolució del dia 15 de març de 2012, expedient 
núm. 9/12. Per l’acabament  de l’habitatge, per acord de data 9 de desembre de 2019, 
expedient núm. 91/19. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
9.0.- COMUNICACIO D'ACTIVITAT 5/14 
 
Vista la sol·licitud presentada pel representant de Tió Automoció SL, amb NIF 
B66292186, per la qual es demana permís municipal ambiental d’una activitat taller de 
reparació d’automòbils al carrer del Comerç, núm. 17 C de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 



 
 

 
 

Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa dins 
l’Annex III, codi 12.18.b (taller de reparació de vehicles que no fan operacions de 
pintura) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, per tant, sotmesa al règim de comunicació prèvia. 
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal (acta de 04/06/15), 
s'ha constatat que les instal·lacions s’ajusten al projecte i comunicació i que l’activitat 
pot continuar funcionant. 
 
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(modificada per la Llei 9/2011, Llei 5/2012, Llei 2/2014, Llei 3/2015, Llei 16/2015). 
 
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica 
 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques 
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 
es dóna per assabentat que l’empresa Tió Automoció SL exerceix l’activitat de taller de 
reparació de vehicles automòbils, branques mecànica, electricitat, carrosseria i 
especialitat pneumàtics (exp. 5/14) al carrer del Comerç, núm. 17 C de Sant Julià de 
Vilatorta, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
corporació local. 
 
Segon.- L’empresa Tió Automoció SL exercirà l’activitat abans esmentada, de 
conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la documentació 
aportada pels propis interessats, sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 270 €, corresponent al procediment de 
comprovació prèvia d’activitats amb incidència ambiental. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.    
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

10.0.- CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITAT 4/20 
 
Vista la sol·licitud per l’interessat, per la qual es demana el canvi de titularitat de 
l’activitat de bar restaurant a l’avinguda de Sant Jordi, núm. 41 de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i 
adequació a la normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient. 
 
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Vist el que disposa l’article 14.1 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, i atenent a l’activitat que es porta a 
terme, el document de comunicació de canvi de titularitat juntament amb la 
comunicació conjunta de transmissió de llicència són correctes.  
 
Vista l’ordenança fiscal 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de l’activitat de bar restaurant  
(exp. 4/20),  situat a l’avinguda de Sant Jordi, núm. 41 de Sant Julià de Vilatorta,  i que 
a partir de la data de comunicació de l’interessat a l’Ajuntament constarà a nom de 
l’interessat.   
 
Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en 
els deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de 
l’antic titular. 
 
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica corresponent en aplicació de l’article 6 de 
l’Ordenança fiscal número 21 per un import de 218 €, corresponent a la comprovació 
de les comunicacions relatives a les activitats del decret 112/2010, de 21 d’agost. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- APROVACIO COMPTES SOREA 1R I 2N TRIMESTRE 2020 
 



 
 

 
 

 Vist l’estat de comptes del 1r trimestre de 2020 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 5.347,86 euros.  
 
Vist l’estat de comptes del 2n trimestre de 2020 que presenta SOREA, empresa 
arrendatària del servei de subministrament d’aigua potable a la població, amb un 
import a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 16.797,71 euros. 
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 1r trimestre de 2020 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 5.347,86 euros.  
 
Segon.- Aprovar l’estat de comptes del 2n trimestre de 2020 de l’empresa SOREA per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 16.797,71 euros. 
 
Tercer.- Sol·licitar els ingressos corresponents al 1r i 2n trimestres de 2020 al compte 
bancari núm. ES88 0182 6035 4602 0155 9549 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
12.0.- SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
 Vista la sol·licitud i documentació presentada per la interessada, referent a 
l’atorgament de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat com 
a titular no conductora, i amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2020002521, en data 16 de juliol de 2020. 
 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a l’atorgament de la targeta d’aparcament sol·licitada, per reunir els requisits 
establerts a la normativa.  
 
Vist el que disposen la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i el Decret 
97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i 
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Atès que la competència per a l’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat, correspon als Ajuntaments d’acord amb l’article 50.3 de la Llei 
13/2014 i l’article 7.1 del Decret 97/2002. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar a la interessada la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, com a titular no conductora, amb les condicions establertes en la 
normativa vigent. 



 
 

 
 

 
Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedora del règim de 
recursos que li corresponen. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
13.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


	IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
	ASSISTENTS
	ABSENTS

	ORDRE DEL DIA
	DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
	- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 13 de juny de 2020, amb ID Registre E2020001989 per la qual es modifica el projecte bàsic a requeriment de l’Ajuntament.
	- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal lacions de producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle d’inclina...
	- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia “les instal lacio...
	El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
	En aquest sentit, el sol licitant aporta una memòria tècnica de la instal lació i la declaració responsable.
	- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
	- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la documentació complementària que pertoqui.
	- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció.
	- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol licitar prèviament el permís d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre el temps i superfície previstos.
	- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament.
	- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora de les ob...
	- En el cas d’instal lació de grua-torre caldrà sol licitar prèviament el permís a l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control.
	En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que tinguin instal lacions d’autoconsu...
	Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol licitud de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la instal lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions detallades en l’...
	Tercer.- Aprovar la liquidació següent:
	LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST
	Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions instal lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressup...
	L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les construccions, instal lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una b...
	Per una potència instal lada de 8,00 kW, es correspon una bonificació del 75%.
	Quota, aplicant el 75% de bonificació: 77,10 €
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 10.280,00 € ) =  40,28 €
	- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
	- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la documentació complementària que pertoqui.
	- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció.
	- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament.
	- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora de les ob...
	Tercer.- Aprovar la liquidació següent:
	LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST
	Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions instal lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressup...
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.100,00 € ) = 32,10 €
	Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 8,00 m2 x 5 dia =  41,96 €
	- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal lacions de producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle d’inclina...
	- El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables va modificar l’article 187 bis de la Llei d’Urbanisme, afegint com a acte subjecte a comunicació prèvia “les instal lacio...
	El règim de comunicació prèvia que es regula és el de de comunicació immediata, aplicant el que preveu l’article 69.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
	- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
	- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la documentació complementària que pertoqui.
	- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció.
	- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol licitar prèviament el permís d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre el temps i superfície previstos.
	- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament.
	- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora de les ob...
	- En el cas d’instal lació de grua-torre caldrà sol licitar prèviament el permís a l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control.
	En aplicació de l’ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable, punt 4. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que tinguin instal lacions d’autoconsu...
	Aquesta bonificació es farà efectiva una vegada s’hagi presentat la sol licitud de bonificació corresponent adjuntant el comprovant de la inscripció de la instal lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons condicions detallades en l’...
	Tercer.- Aprovar la liquidació següent:
	LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST
	Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions instal lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressup...
	L’article 6 de l’ordenança fiscal num 5, preveu beneficis fiscals de concessió potestativa. El seu punt 4 diu: Les construccions, instal lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una b...
	Per una potència instal lada de 5,00 kW, es correspon una bonificació del 75%.
	Quota, aplicant el 75% de bonificació: 24,00 €
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 3.200,00 € )=  33,20 €
	- L'obra a realitzar s'adequarà en tot moment als requisits establerts en el RD 1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
	- Per tractar-se d’un bé inclòs en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl urbà; fitxa núm. 20, es donarà compliment a la normativa específica per elements catalogats; Títol VII Patrimoni de la normativa del POUM.
	Article 217. Criteris d’intervenció general.
	a) La conservació, la recuperació, la restauració la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que han motivat la catalogació, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la mi...
	b) La catalogació dels béns es realitza amb la finalitat de la seva conservació. En aquest sentit, hi ha un valor que és comú a tots ells que és el valor de l’autenticitat. En atenció a aquest valor no s’admeten els enderrocs dels objectes de protecci...
	c) Tota proposta d’intervenció s’ha de justificar en l’estudi científic previ de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.
	d) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i morfològiques més remarcables del bé.
	e) És prohibit reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s’utilitzin part originals, i de fer-li addicions mimètiques que en falsegin l’autenticitat històrica.
	f) Es prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que l’eliminació en permeti una millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les part que hagin d’ésser eliminades.
	g) És prohibit de col locar publicitat, cables, antenes, conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal lacions de serveis públics o privats que n’alterin la seva imatge externa.
	h) La subjecció a prèvia llicència abasta a totes les operacions i actuacions que puguin afectar a les edificacions catalogades, sense perjudici que s’exigeixi una autorització d’un a altra administració.
	Per tant, en relació a la substitució de finestres, i per formar part del conjunt extern protegit, caldrà conservar el perímetre de totes les obertures, les reixes i baranes (elements de serralleria), els vitralls i els porticons. Pel que fa a l’enlli...
	Tal i com estableix l’article 225, les obres no alteraran de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici.
	Per tractar-se d’obres de “reparació, conservació i manteniment”, s’inclouen en les obres de reparacions menors o de conservació i manteniment definides en l’article 219 de la normativa del POUM.
	L’article 219. Condicions de les llicències pe a obres de reparacions menors o de conservació i manteniment.
	A la documentació necessària, d’acord amb el POUM o les ordenances d’aplicació que corresponguin, per a l’obtenció de llicència d’obres en aquelles obres de reparacions menors o de conservació i manteniment que afectin l’edifici o bé catalogat, s’adju...
	a) Fotografia actual de la façana o bé catalogat.
	b) Plànol o plànols de detall, a escala adequada, que permetin entendre perfectament la solució constructiva amb cotes, indicació dels materials a utilitzar, colors i la seva relació amb el conjunt de la façana.
	L’article 225. Nivell C. Béns i conjunts protegits urbanísticament (BPU)
	4. Ens els edificis catalogats com a BPU, podran autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l’edificació sempre que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de l’edifici, d’acord amb els objectius de ...
	5. Les obres que s’autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o aspectes de l’edifici que expressament es relacionin a la fitxa corresponent del catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els objectes de protecc...
	6. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals.
	- En cas de qualsevol intervenció en l’estructura de l’edifici, cal aportar l’assumeix de la direcció de les obres per part d’un tècnic competent i la documentació complementària que pertoqui.
	- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció.
	- En el cas de voler ocupar la via pública caldrà sol licitar prèviament el permís d’ocupació a l’Ajuntament, justificant la seva necessitat i aportant dades sobre el temps i superfície previstos.
	- Caldrà deixar la vorera i calçada en perfecte estat, substituint les peces de vorada i paviments en mal estat. Per habilitar les entrades i sortides de vehicles caldrà seguir l’esquema que autoritzi l’ajuntament.
	- Segons dades del projecte la poca entitat constructiva i els tipus de materials emprats fan preveure una escassa quantitat de runa. Tot i això caldrà que sigui gestionada correctament, sota la responsabilitat del constructor i la promotora de les ob...
	- No es poden iniciar les obres sense signar el nomenament de l’empresa constructora que executarà els treballs
	- En el cas d’instal lació de grua-torre caldrà sol licitar prèviament el permís a l’Ajuntament aportant l’emplaçament i certificat a efectes de llicència municipal segellat i emès per l’Entitat d’Inspecció i Control.
	Tercer.- Aprovar la liquidació següent:
	LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST
	Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions instal lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressup...
	Superfície de façana: 54,50 x 9,00 (3 plt) = 490,50 m2
	490,50 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 0,30(Cu)= 37.743,97 €
	Segons l’article 6è punt 1.a) de l’esmentada ordenança, les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d’especial interès per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, historico-artístiques o de forment de l’ocupació que ho justi...
	Per està inclosa en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl urbà (CPU) amb una classificació de BPU, s’aplica una bonificació del 50%.a la quota de l’ICIO. Per tant, la quota és de 566,16 €.
	Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  37.743,97 €) =  67,74 €
	Primer.- Atorgar  a  l’interessat,  la llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aparellat,  del qual va obtenir llicències d’obres,  per la construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats (carcassa), per resolució del dia 15 de m...

