
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000016  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 31 d´agost de 2020 
Horari: De les 17:00 hores a les 19:00 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 126-19 
4.- LLICENCIA D'OBRES 73-20 
5.- LLICENCIA D'OBRES 95-20 
6.- SOL·LICITUD DE PAS 17A EDICIO RALLY COSTA BRAVA HISTORIC 
7.- ACCEPTACIO I COMPROMIS DE COFINANÇAMENT DEL RECURS TECNIC DE LA 
DIPUTACIO DE BARCELONA PEL PLA INICIAL DE MANTENIMENT PAVELLO 
8.- ACCEPTACIO DE FONS DE PRESTACIO DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
9.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRA "ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ DE 
L'AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30" 
10.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
11.- 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 27 de juliol de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
Sense contingut 



 
 

 
 

 
3.0.- LLICENCIA OBRES 126-19 
 
Expedient núm.: 126/19 
Objecte: Rehabilitació de la cabana 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en rehabilitació de la cabana.  
  
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 rehabilitació de la cabana. 
 
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 31 de març de 
2020, amb ID Registre E2020001058 per la qual s’amplia i s’aclareix aspectes 
del projecte a requeriment de l’Ajuntament  

- El redactor de projecte, Jordi Castella Pujols, arquitecte col·legiat num 62547-7, 
detalla en el punt 2.1. D’OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ I SITUACIÓ, que 
el projecte de rehabilitació de la “Cabana del Mesquí” s’adequa als paràmetres 
fixats pel Pla Especial d’Ordenació de la Finca del Mesquí.  
També hi consta en el punt 4.NORMATIVA APLICABLE, que es dóna 
compliment al catàleg de masies i al Pla Especial d’Ordenació del Mesquí. 
En la memòria descriptiva, punt 2.1 hi diu; l’ús actual és de cabana i que es 
manté. Es fa constar que l’article 19 del PEU defineix els usos admesos per a 
cada edificació. En referència a la Cabana hi diu: “aquesta edificació albergarà 
usos complementaris vinculats a la Masia. L’ús principal serà el de magatzem 
per al manteniment de la jardineria i espais exteriors”. Per tant, aquest serà 
l’únic ús admès. 

- En el punt 5.3 de la memòria del PEU, en l’apartat de la cabana, diu entre 
d’altres “es permetrà la creació de noves apertures arquitectòniques per tal 
d’optimitzar els usos que s’hi destinin, sense que això signifiqui l’alteració dels 
seus valors arquitectònics.” El projecte defineix obertures diferents a les 
previstes ple PEU. 

- Cal justificar l’adequació a la normativa del PEU d’ordenació del Mesquí els 
murs exteriors d’urbanització que apareixen en la documentació gràfica de 
projecte. 
En aquest sentit s’ha de justificar l’adequació a l’article 21 del PEU referent a 
les Condicions dels moviments de terra, enjardinament i paviments i 169 de la 
normativa del POUM. També cal justificar el compliment de l’article 173 sobre 
tanques en snu de la normativa del POUM; que en el punt 3 preveu que es 
poden admetre tancats amb paret de pedra de la zona al voltant de les 
edificacions existents com a màxim a 10m d’aquestes. 

- La coberta es reconstruirà amb un mínim del 50% de teula vella en els colors 
naturals de la ceràmica segons article 17 de la normativa del PEU. 

- 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 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, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació. 

- 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  

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 14,00 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, el CERTIFICAT 
D’ACCEPTACIÓ DE RESIDUS signat per un gestor de residus autoritzat per tal 
de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest 
document hi ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import 
rebut en concepte de dipòsit per la posterior gestió. 
 

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 49.820,51 € i es considera adequat. 

 
Fórmula per a calcular la base imposable i la quota 

o Base imposable : pressupost  (B)   49.820,51 € 
o Quota:  B) x (T) 2,75 % = (Q) € 

o Quota:  B) 49.820,51 €  x (T) 2,75 % = (Q) 1.370,05 € 
 
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 B  49.820,51 € ) =  
79,81 € 

 
TOTAL: (Impost)  1.370,05 €+ (Taxa)  79,81 €  = 1.449,86 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- LLICENCIA D'OBRES 73-20 
 
Expedient núm.: 73/20 
Objecte: Substituir 5 plaques de policarbonat gran ona 200x110cm en coberta existent 
 
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en substituir 5 plaques de policarbonat gran ona 
200x110cm en coberta existent. 
  
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en substituir 5 plaques de policarbonat gran 
ona 200x110cm en coberta existent. 
  
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. 

- 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. 
 

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 827,00 € i no es considera adequat, ja que és 
inferior al que determina l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 846,45 € 
segons el següent desglòs segons l’ordenança municipal: 
 
Superfície en m2x Mb €/m2 x Ct x Cu:  
11,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 0,30(Cu)= 846,45 € 

 
 

Fórmula per a calcular la base imposable i la quota 
o Base imposable : pressupost  (B)  846,45 € 

o Quota:  B) x (T) 3,00 % = (Q) € 
o Quota:  B) 846,45 €x (T) 3,00 % = (Q) 25,38 € 

 
 
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 B  846,45 € ) =  
30,85 € 

 
TOTAL: (Impost)  25,38 €+ (Taxa) 30,85 € = 56,23 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 95-20 
 
Expedient núm.: 95/20 
Objecte: reforma interior dels habitatges que consistirà en reforma de les cuines, 
banys i els tancaments 
 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en reforma interior dels habitatges que consistirà en 
reforma de les cuines, banys i els tancaments.  
  
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en reforma interior dels habitatges que 
consistirà en reforma de les cuines, banys i els tancaments. 
  
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 27 d’agost del 
2020, la qual s’aporta documentació a requeriment de l’Ajuntament. 

- 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. 

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta 
admesa per al Nucli Antic, a l’annex III Carta de colors. Abans de procedir a la 
substitució de les finestres caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de 
les obertures, les quals tindran el mateix tractament en totes les façanes. 
En relació a la substitució de finestres, 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.  

- 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. 

 
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 
58.365,00 € i es considera adequat.  
 
Fórmula per a calcular la base imposable i la quota  
 
- Base imposable : pressupost (B) 58.365,00 €  
Quota: B) x (T) 3,00 % = (Q) € 
Quota: B) 58.365,00 € x (T) 3,00 % = (Q) 1.750,95 €  
 
Segons l’article 6è punt 1.a) es concedirà una bonificació del 50% de la quota de 
l’impost a favor de les obres de rehabilitació exterior de les edificacions que en el 
POUM estiguin catalogades com a BCIL o béns catalogats, tant en les que resti 
protegida la totalitat de l’edificació com les que tenen protegit un element de façana; 
 
Per està inclosa en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl urbà (CPU) amb 
una classificació de BCIL, s’aplica una bonificació del 50%.a la quota de l’ICIO a la part 
corresponent a les obres de rehabilitació exterior, corresponent a la substitució de 
finestres.  
 
Es presenta un pressupost total de la intervenció de 58.365,00 € per la reforma interior 
de cuines i banys i els tancaments.  
 
Si es calcula la part del pressupost corresponent a la reforma interior segons l’annex 
de la ordenança fiscal num 5 considerant que la superfície de cuina i bany dels 3 
habitatges és de 30,00 m2:  
 
Superfície en m2x Mb €/m2 x Ct x Cu:  
30,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 0,50(Ct) x 1,40(Cu)= 10.773,00 €.  
 
Per tant, la part corresponent del pressupost als tancaments seria la resta; 47.592,00 
€.  
La Quota = quota part bonificada + quota part NO bonificada  
 
 Quota: B) x (T) 3,00 % = (Q) €  
o Quota: B) 47.592,00 € x (T) 3,00 % = (Q) 1.427,76 €  



 
 

 
 

La bonificació del 50 % s’aplica a aquesta part: 713,88 €  
 
La part no bonificada:  
 Quota: B) x (T) 3,00 % = (Q) €  
o Quota: B) 10.773,00 € x (T) 3,00 % = (Q) 323,19 €  
 
La Quota: 713,88 € + 323,19 € = 1.037,07 €  
 
Segons l’article 6è punt 1.b) es concedirà una bonificació del 95% a les construccions, 
instal·lacions o obres en les que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació.  
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres, a excepció del supòsit previst de forma expressa 
en l’apartat a) en què la declaració d’especial interès o utilitat públic i la concessió de 
la bonificació, correspondrà per delegació, a l’òrgan competent per a l’atorgament de la 
llicència d’obres o urbanística.  
Per tant, caldrà que el subjecte ho sol·liciti.  
 
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 B 58.365,00 €) = 88,36 €  
 
 
TOTAL: (Impost) 1.037,07 €+ (Taxa) 88,36 € = 1.125,43 Euros 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- SOL·LICITUD DE PAS 17A EDICIO RALLY COSTA BRAVA HISTORIC 
 
 Vist l’escrit del representant del Club Rally Classics amb NIF G-63265813, sol·licitant 
autorització de pas per l’activitat “17a edició del Rally Costa Brava Històric”, prevista 
pel dia 17 d’octubre de 2020. 
 
Vist que a la sol·licitud també s’inclou la col·laboració per part de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta amb la difusió de l’esdeveniment en els medis de comunicació que 
considerin oportuns i també en la presa de les mesures que es creguin oportunes per 
facilitar la fluïdesa del trànsit al pas del municipi de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Tenint en compte que l’esdeveniment està obert a cotxes i motocicletes de més de 25 
anys i que està limitat a 120 equips participants.  
 
Considerant que la carretera BV5201 per la que passaran està oberta al trànsit normal 
i que la caravana de cotxes passarà pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta 
aproximadament a les 13.25h del 17 d’octubre de 2020. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Rally Clàssics pel desenvolupament de l’activitat “17a edició del Rally Costa 
Brava Històric”, prevista pel dia 17 d’octubre de 2020. 
 
Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 
indicacions següents: 

• L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 
medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 
danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

• L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 
als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 
habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

• L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus 
directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 
gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

• L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

• L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 
l’activitat objecte del present informe. 

• L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 
puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 
(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

• L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 
guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 
necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 
Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 
Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 o BV-5202.  
 
Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 
són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 
permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Club Rally Classics . 
  
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
7.0.- ACCEPTACIO I COMPROMIS DE COFINANÇAMENT DEL RECURS TECNIC 
DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA PEL PLA INICIAL DE MANTENIMENT 
PAVELLO 

 
Vist la sol·licitud feta per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta del recurs “Estudis de 
manteniment d’equipaments esportius” del Catàleg de Serveis 2020 de la Diputació de 



 
 

 
 

Barcelona, feta el passat 13 de febrer de 2020, amb l’objectiu d’elaborar un Pla Inicial 
de manteniment del pavelló esportiu municipal. 
 
Vist l’acord de resolució del procediment de concessió de recursos tècnics i materials 
del Catàleg de Serveis 2020 de l’Oficina d’Equipament Esportius de la Diputació de 
Barcelona publicat el 3 de juny de 2020, en el qual es concedeix a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta el recurs tècnic “Estudis de manteniment d’equipaments 
esportius” amb un valor de 9.750 €. 
 
Considerant que l’Ajuntament té la obligació i la voluntat de cofinançar el 15% de 
l’actuació, corresponent a un total de 1.462,50 €, d’acord amb les condicions de 
concertació del recurs i cal comunicar-ho abans del 3 de setembre de 2020.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Manifestar el compromís de cofinançament del 15%, corresponent a un total 
de 1.462,50€ per tal de portar a terme l’actuació de redacció del Pla Inicial de 
Manteniment del pavelló esportiu municipal. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona per mitjà del Portal 
Municipal de Tràmits (PMT) abans del 3 de setembre de 2020.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- ACCEPTACIO DE FONS DE PRESTACIO DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
 
Vista la resolució de la concessió de fons de prestació del Catàleg de serveis 2020, 
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol 
de 2020, per la qual es va concedir a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta els 
següents fons de prestació: 
 

Recurs Unitat prestadora Import 
Finançament d’activitats 
educatives, esportives i 

juvenils 

Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut 5.078,43 € 

Finançament extraordinari 
per lluitar contra l’exclusió 

social d’infants i 
adolescents 

Servei de Suport de 
Programes Socials 2.243,00 € 

Impuls a l’activitat 
esportives dels petits 

municipis 

Oficina Activitats 
Esportives 2.400,00€ 

Neteja, desinfecció i millora 
dels elements del mobiliari 
urbà i de l’espai urbà degut 

a la COVID-19 

Servei Equipaments i Espai 
Públic 1.000,00 € 

 



 
 

 
 

Atesa la necessitat d’acceptar de forma expressa el recurs concedit de finançament 
d’activitats educatives, esportives i juvenils i comunicar-ho a la Diputació de Barcelona 
abans del 15 de setembre de 2020 mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT). 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar els següents ajuts concedits per la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta: 

- Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils per un import de 
5.078,43 €. 

- Finançament extraordinari per lluitar contra l’exclusió social d’infants i 
adolescents per un import de 2.243,00 €. 

- Impuls a l’activitat esportives dels petits municipis per un import de 2.400,00 €. 
- Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà 

degut a la COVID-19 per un import de 1.000,00 €. 
 
Segon.- Comunicar l’acceptació dels fons de prestació esmentats a la Diputació de 
Barcelona mitjançant el Portal Municipal de Tràmits (PMT).     
 
 
Les regidories d’Educació, Serveis socials, Esports i Serveis, gestionaran 
respectivament cada Fons de Prestació. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRA "ITINERARI CICLISTA. ADEQUACIÓ 
DE L'AVINGUDA DE JAUME BALMES A ZONA 30" 
 
 En el marc del Catàleg de l’any 2019 de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 
Diputació de Barcelona es va atorgar un ajut econòmic de 50.000 € per a actuacions 
derivades de plans i estudis de mobilitat urbana, concretament es va presentar l’ 
Itinerari ciclista de connexió amb col·legi El Roser amb ampliació de voreres i reducció 
de velocitat. 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics municipals “Itinerari ciclista. Adequació de 
l’avinguda de Balmes a zona 30” amb un pressupost de 79.965,83 € més 16.792,82 € 
en concepte d’IVA, que ha estat objecte d’assessorament tècnic en matèria de 
mobilitat per part de la consultoria Factual, amb un contingut que coincideix amb 
l’objecte de l’actuació subvencionada, amb el corresponent estudi bàsic de seguretat i 
salut. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local prendre els següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte redactat pels serveis tècnics municipals 
“Itinerari ciclista. Adequació de l’avinguda de Balmes a zona 30” amb un pressupost de 
79.965,83 € més 16.792,82 € en concepte d’IVA, amb el corresponent estudi bàsic de 
seguretat i salut. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública el projecte aprovat mitjançant anuncis al BOPB, 
al tauler d’anuncis municipal i a l’e-tauler perquè s’hi puguin presentar al·legacions. En 



 
 

 
 

el supòsit que no se’n presentin entendre que el projecte ha estat aprovat 
definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest punt es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments presentats des de la darrera Junta de Govern Local i que gestionaran 
cada regidoria en funció de les delegacions. 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Tancament piscines 6 de setembre de 2020, fi de contracte de treball de l’encarregat 
de manteniment 10 de setembre. 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
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	- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 31 de març de 2020, amb ID Registre E2020001058 per la qual s’amplia i s’aclareix aspectes del projecte a requeriment de l’Ajuntament
	- El redactor de projecte, Jordi Castella Pujols, arquitecte col legiat num 62547-7, detalla en el punt 2.1. D’OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ I SITUACIÓ, que el projecte de rehabilitació de la “Cabana del Mesquí” s’adequa als paràmetres fixats pel Pla Esp...
	També hi consta en el punt 4.NORMATIVA APLICABLE, que es dóna compliment al catàleg de masies i al Pla Especial d’Ordenació del Mesquí.
	En la memòria descriptiva, punt 2.1 hi diu; l’ús actual és de cabana i que es manté. Es fa constar que l’article 19 del PEU defineix els usos admesos per a cada edificació. En referència a la Cabana hi diu: “aquesta edificació albergarà usos complemen...
	- En el punt 5.3 de la memòria del PEU, en l’apartat de la cabana, diu entre d’altres “es permetrà la creació de noves apertures arquitectòniques per tal d’optimitzar els usos que s’hi destinin, sense que això signifiqui l’alteració dels seus valors a...
	- Cal justificar l’adequació a la normativa del PEU d’ordenació del Mesquí els murs exteriors d’urbanització que apareixen en la documentació gràfica de projecte.
	En aquest sentit s’ha de justificar l’adequació a l’article 21 del PEU referent a les Condicions dels moviments de terra, enjardinament i paviments i 169 de la normativa del POUM. També cal justificar el compliment de l’article 173 sobre tanques en sn...
	- La coberta es reconstruirà amb un mínim del 50% de teula vella en els colors naturals de la ceràmica segons article 17 de la normativa del PEU.
	- 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 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, tal com queda reflectit ...
	- 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
	- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és de 14,00 Ton. de  d’enderroc i construcció.
	Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus ...
	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 B  49.820,51 € ) =  79,81 €
	- 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.
	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...
	USuperfície en m2x Mb €/m2 x Ct x Cu:
	11,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 0,50(Ct) x 0,30(Cu)= 846,45 €
	- Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de B  846,45 € ) =  30,85 €
	- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 27 d’agost del 2020, la qual s’aporta documentació a requeriment de l’Ajuntament.
	- 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.
	- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta admesa per al Nucli Antic, a l’annex III Carta de colors. Abans de procedir a la substitució de les finestres caldrà aportar mostres o informació de la fusteria de les ober...
	En relació a la substitució de finestres, 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. ...
	- 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.
	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...
	Fórmula per a calcular la base imposable i la quota
	- Base imposable : pressupost (B) 58.365,00 €
	Quota: B) x (T) 3,00 % = (Q) €
	Quota: B) 58.365,00 € x (T) 3,00 % = (Q) 1.750,95 €
	Segons l’article 6è punt 1.a) es concedirà una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de les obres de rehabilitació exterior de les edificacions que en el POUM estiguin catalogades com a BCIL o béns catalogats, tant en les que resti prote...
	Per està inclosa en el Catàleg de béns d’interès patrimonial en sòl urbà (CPU) amb una classificació de BCIL, s’aplica una bonificació del 50%.a la quota de l’ICIO a la part corresponent a les obres de rehabilitació exterior, corresponent a la substit...
	Es presenta un pressupost total de la intervenció de 58.365,00 € per la reforma interior de cuines i banys i els tancaments.
	Si es calcula la part del pressupost corresponent a la reforma interior segons l’annex de la ordenança fiscal num 5 considerant que la superfície de cuina i bany dels 3 habitatges és de 30,00 m2:
	Superfície en m2x Mb €/m2 x Ct x Cu:
	30,00 m2 x 513,00 €/m2(Mb) x 0,50(Ct) x 1,40(Cu)= 10.773,00 €.
	Per tant, la part corresponent del pressupost als tancaments seria la resta; 47.592,00 €.
	La Quota = quota part bonificada + quota part NO bonificada
	( Quota: B) x (T) 3,00 % = (Q) €
	o Quota: B) 47.592,00 € x (T) 3,00 % = (Q) 1.427,76 €
	La bonificació del 50 % s’aplica a aquesta part: 713,88 €
	La part no bonificada:
	( Quota: B) x (T) 3,00 % = (Q) €
	o Quota: B) 10.773,00 € x (T) 3,00 % = (Q) 323,19 €
	La Quota: 713,88 € + 323,19 € = 1.037,07 €
	Segons l’article 6è punt 1.b) es concedirà una bonificació del 95% a les construccions, instal lacions o obres en les que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació.
	La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, a excepció del supòsit previst de forma expressa...
	Per tant, caldrà que el subjecte ho sol liciti.
	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 B 58.365,00 €) = 88,36 €
	TOTAL: (Impost) 1.037,07 €+ (Taxa) 88,36 € = 1.125,43 Euros


