
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2020000003  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 10 de febrer de 2020 
Horari: De les 20:00 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- DENEGACIÓ LLIC. OBRES 47-19 
4.- LLICENCIA OBRES 68-19 
5.- AUTORITZACIO DE PAS 23 RAL·LI ESPRINT 
6.- IMPOSICIÓ DE SANCIONS A L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A L'AREA DE MANTENIMENT PER DEMORA 
EN L'ENTREGA 
7.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 
2015.05.D01) 
8.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 1 DEL CONTRACTE D’OBRES DE 
RESTAURACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL PARC DE LES SET FONTS 
9.- ALTRES INFORMACIONS 
9.1.- DECLARACIO D'EMERGENCIA I SOL·LICITUDS D'AJUT PER LES AFECTACIONS 
CAUSADES PEL TEMPORAL GLORIA 
9.2.- SUBVENCIONS ATORGADES PER A L'ADQUSICIÓ D'UN VEHICLE ELÈCTRIC 
PER AL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 27 de gener de 2020, proposant l’aprovació de la mateixa.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 



 
 

 
 

 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 3/2020 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: 
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta    

Núm. 
Entrada 

Cognoms i nom o raó social Núm. doc. Any 
 

Data 
registre 

Text 
explicatiu  

Data doc. 
 

Euros 

F/2020/143 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2020-23  114,44 

29/01/2020 
AOC:76745550 ossos espinada / ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / 
mandonguilles grans / picada all i julibert 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/144 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 34  40,70 

29/01/2020 AOC:76764670 4 LITRES OLI MAQUINA NETEJAR SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/145 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4043798352  95,47 

30/01/2020 AOC:76803178 ZAPATO S3 CETUS 42 SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/153 B61378618 GARCIA MAQUINARIA D'HOSTELERIA SL E20-0043  66,55 

31/01/2020 
AOC:76865067 PERTANY A LA LLAR D'INFANTS LA PATULEIA / FILTRE CUBA FI-48 / 
TAP / JUNTA 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/154 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 476  69,16 

31/01/2020 
AOC:76870867 IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL LITRE TORRE / IOGURT 
NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET NATURAL L 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/155 B08673527 NEIDA S.L. 107  275,00 

31/01/2020 
AOC:76878144 712 - Servei desembussar canonada pas carretera / 706 - Import dels 
serveis: 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/158 B61169769 RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA S.L. 5604229674  1.279,63 

31/01/2020 
AOC:76879678 Pressupost M12820  / Pressupost M25219  / Pressupost M25119  / 
Pressupsot M12520  / Pressupsot M12720 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/166 A08001182 SECE SA. 001 72013004  2.296,35 

03/02/2020 
AOC:76965768 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta, c 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/167 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092193014  32,85 

03/02/2020 
AOC:76996762 SOPA DE PESCADORS 1X3  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / 
DESPESES DE PORTS (V)(759013) 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/168 B61118907 PROKIPTON SL 20   437  49,92 

03/02/2020 
AOC:76999245 MEDITERRANEO NETEJA.DESENGREIX.GFA.5 LT 2Gfa / AMON 
PLUS  GARRAFA 5 KG 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/169 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 200000539  14,35 

04/02/2020 AOC:77025991 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVE SEGURETAT PUNTS DESPESES. GENERALS 

F/2020/170 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202000580  88,40 

04/02/2020 
AOC:77031159 COPIA CLAU SERRETA / COPIA CLAU PUNTS / DISC TALL PLA 
TYROLIT 115X1 / DISC SERRA DIAMANT TYROLIT / MARTELL 

ESCOLA 
 

F/2020/171 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 
2020210011649
1  

111,60 

04/02/2020 AOC:77096710 PORTLAND 32,5 BIGMAT 25 KG. * SAC SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/172 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A502304  30,78 

04/02/2020 AOC:77095908 CITRON AD 12 KG. 
 

CENTRE DE 
DIA  



 
 

 
 

F/2020/173 B60860392 MATER, VILA & VILA S.L. 
2020010004652
7  

12,16 

04/02/2020 AOC:77129467 AGENDA PLUS 155X213 S/V CAT FLEXIBLE VERMELL 
ARQUITECT
E  

F/2020/174 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 31  835,74 

04/02/2020 
AOC:77125445 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent 
els diaes 7 i 10/01/20. ) 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/175 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 3  96,25 

04/02/2020 AOC:77118917 MASSA DE PANELLETS(OCTUBRE) 
CENTRE DE 
DIA  

F/2020/176 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 4  72,60 

04/02/2020 AOC:77119038 MENU AJUNTAMENT ALCALDE  

F/2020/177 406XXXXXF ENCARNACIÓ POUS SALA 5  1.761,76 

04/02/2020 AOC:77119212 DINARS CENTRE DE DIA 
CENTRE DE 
DIA  

F/2020/178 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2020/A 04115  25,26 

04/02/2020 AOC:77104716 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural DESPESES. GENERALS 

F/2020/179 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2000124  483,35 

05/02/2020 AOC:77204419 Hores ( Manteniment realitzat durant el mes de gener  ) DESPESES. GENERALS 

F/2020/180 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2000125  1.584,86 

05/02/2020 AOC:77204418 Material ( Qnap TS-431P2 + HD intern 8TB ) DESPESES. GENERALS 

F/2020/181 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2200054  459,75 

05/02/2020 
AOC:77194261 N.Albara:200296  Data: 29-01-20 / MAGATSEM / TN.Sorra 0/2 (UNE-
EN13139) / TN.Saulo crivat 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/182 
477XXXXX
W 

SIMEÓ PARAREDA XANDRI 20015 
 

306,36 

05/02/2020 
AOC:77197242 MOSCATELL / MOSCATELL / NEGRE 14º / MOSCATELL / NEGRE 14º 
/ MOSCATELL / NEGRE 14º / NEGRE 14º / NEGRE 14º / 

CULTURA I FESTES 

F/2020/183 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 20 9  35,59 

05/02/2020 AOC:77198547 PA PATULEIA / PA PATULEIA LLAR D'INFANTS 

F/2020/184 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2020/D3/000027  83,52 

05/02/2020 AOC:77210617 6 CARN / 3 CANELONS CARN SENSE GLUTEN I SENSE LACTOSA LLAR D'INFANTS 

F/2020/185 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2020/D3/000059  83,52 

05/02/2020 AOC:77210771 6 CARN / 3 CANELONS CARN SENSE GLUTEN I SENSE LACTOSA LLAR D'INFANTS 

F/2020/186 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q20/0026687  12,10 

05/02/2020 
AOC:77211090 Internet 8Mb Goufone - Alta gratuita (Carrer Major, 1 (Sant Julià de 

Vilatorta)) / Internet 8Mb Goufone - A 
VILALLEONS 

 

F/2020/187 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 937028  84,59 

05/02/2020 
AOC:77228558 REF.:TPV29 / N.Albara:3606399  Data: 05-01-20 / TORTELL REIS 
MASSAPA CROSSANDRA / N.Albara:3606402  Data: 0 

FTES. 
NADAL  

F/2020/188 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 937029  534,22 

05/02/2020 
AOC:77228559 REF.:TPV29 / N.Albara:3606403  Data: 06-01-20 / TORTELL REIS 
MASSAPA CROSSANDRA / N.Albara:3606404  Data: 0 

FTES. 
NADAL  

F/2020/189 B66085739 CARACTERIZACIONES ESCENICAS SL 2020 08 -  246,84 

05/02/2020 
AOC:77228384 rentar i pentinar perruca, barba i bigoti rei blanc / rentar i pentinar 
perruca, barba i bigoti rei ros / l 

FTES. 
NADAL  

F/2020/190 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF2000099  167,52 

05/02/2020 AOC:77221564 0489 FHP- S/PLOMO95 / CUPON MI BP SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/191 B58826819 GRAFICSER A 120  84,46 

06/02/2020 
AOC:77260990 POLO ALTA VISIBILITAT WT.C3843 / M/LLARGA 100% COTÓ / 
COLOR: MARÍ/GROC FLUOR / TALLES: 2-L / POLO ALTA VISI 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/192 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 2000092  15,38 

06/02/2020 
AOC:77261478 PILA LITIO BOTON DL 1620 3V DURACEL / COPIA CLAU SERRETA / COPIA SERRETA 2 CARES / 
CARGOL ROSCA LLIMA DIN57 

F/2020/193 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 937262  2,71 

06/02/2020 
AOC:77262413 REF.:TPV28 / N.Albara:3653537  Data: 22-01-20 / Obs:PATULEIA / 
RODO 1000 / TALLAR* / PATULEIA 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/194 772XXXXXF JOAN TORRENTS FRANCH 13  425,92 

06/02/2020 AOC:77266761 prssupost Nº 82/19 reixa cubica SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/195 B62607312 JULA LLOGUERS SL L200032  106,61 



 
 

 
 

06/02/2020 AOC:77270489 MATERIAL ENERO, generadors per la cavalcada de Reis 
FTES. 
NADAL  

F/2020/196 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20200034  29,27 

06/02/2020 AOC:77268810 Serveis per rentat de roba. 
FTES. 
NADAL  

F/2020/198 A59936328 ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO S.A. VN 2200048  34.364,00 

07/02/2020 AOC:76828836 IVECO 35C14  SERVEIS I MEDI AMBIENT 

F/2020/199 B60333150 CORRETJA S.L. 
2020010000029
5  

561,11 

07/02/2020 
AOC:77287994 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / KERAKOLL PRESTOCEM ECO S/C 25 KG / KERAKOLL 
KERABUILD ECO OSMOCEM S/C 2 

F/2020/200 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL FE- 004200357  271,67 

07/02/2020 AOC:77128293 MATERIAL VARI SICOSA, termostat cuina llar d'infants LLAR D'INFANTS 

F/2020/202 B67464743 SICOSA CENTRAL DE SUMINISTROS SL FE- 904105681  98,58 

07/02/2020 
AOC:77128456 MATERIAL VARI SICOSA, disolvent, extractor bany,  i altres escola 
Bellpuig 

LLAR D'INFANTS 

F/2020/203 U67273987 GIROCOPI SL SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA UTE S 2020/S/124  442,12 

07/02/2020 
AOC:77131334 0030000000 - HP X3A93A color LaserJet Mgd E87660 

S/N:CNC1M4G042   N.Albarà: 2020/S/1008  MANTENIMENT NEGRE 
DESPESES. GENERALS 

F/2020/243 B84818442 LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.  28,79 

29/01/2020 ESCALA DE 5 GRAONS 
 

CENTRE DE 
DIA  

F/2020/244 B60329679 CSQ NON STOPSHOPS SL 2020/004858F1  1.661,30 

31/01/2020 TARGETES DE TRANSPORT T-CASUAL 
BENESTAR SOCIAL. 
SANIAT I ENSENYAMENT 

F/2020/245 461XXXXXC JAIME ANDREU PAGES 807346612  94,38 

31/01/2020 CRISPETES PEL CINEMA  CULTURA I FESTES 

F/2020/246 J65436073 ELECTRÒNICA R3 SCP 31  119,86 

31/01/2020 REPARAR PARABÒLICA VILALLEONS VILALLEONS  

F/2020/247 F66602418 
LA CASETA, ESPIA D'ACOMPANYAMENT ALS 
INFANTS SCCL 

1/19-20 
 

480,00 

31/01/2020 ACTIVITAT PEDAGÒGICA I DE FORMACIÓ PEL PERSONAL DE LA LLAR D'INFANTS LLAR D'INFANTS 

F/2020/249 Q0875009C 
COL.LEGI D'APARELLADORS I ARQUITECTES 
TÈCNICS DE CATALUNYA 

55806413 
 

59,59 

07/02/2020 
VISAT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT CARRER FONT DEL CARGOL I 
CARRER CALLDETENES 

SERVEIS I MEDI AMBIENT 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- DENEGACIÓ LLIC. OBRES 47-19 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per la substitució i millora del tancament  
perimetral a la finca El Bruguer d’aquesta població,  promoguda per Ramaderia el 
Bruguer SL, i entrada al registre general de l’Ajuntament en data 9 de maig de 2019. 
 
Vist l’informe desfavorable de l’arquitecta municipal, per la falta d’adequació de l’obra 
projectada a la normativa urbanística vigent. 
 
Vist el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de 
llicències urbanístiques, segons la qual el fet imposable consisteix en l’activitat 
administrativa i tècnica per a determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada, 
que efectivament s’ha dut a terme. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer: Denegar la concessió de la llicència d’obres núm. 47/19, sol·licitada en data 9 
de maig de 2019 per Ramaderia El Bruguer SL. 
 
Segon: Practicar la liquidació de la taxa per un import de 45,00 €. 
 
Tercer: Notificar el present acord a Ramaderia El Bruguer SL als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 68-19 
 
Expedient núm.:  68/19 
Emplaçament:  carrer Miquel Pallàs, 3A i 3B (parcel•la av. de Vic, 5) 
Promotor:  Endesa Distribución Elèctrica SLU 
Objecte: modificació de la ubicació de la caixa - execució de rasa (0,40 m x 0,70 m x 
14 m) per l'estesa d'una línia subterrània de BT  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Endesa 
Distribución Elèctrica SLU i que consisteix en modificació de la ubicació de la caixa - 
execució de rasa (0,40 m x 0,70 m x 14 m) per l'estesa d'una línia subterrània de BT.  
 
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 Endesa 
Distribución Elèctrica SLU per a l’execució de les obres consistents en modificació de 
la ubicació de la caixa - execució de rasa (0,40 m x 0,70 m x 14 m) per l'estesa d'una 
línia subterrània de BT, situades a carrer Miquel Pallàs, 3A i 3B (parcel•la av. de Vic, 
5), d’aquest municipi. 
 
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 22 dies. 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 24 de gener de 
2020, amb registre núm E2020000245 per la qual es modifica el projecte a 
petició de la propietat. 

- 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. 

- No es podran començar les obres fins a portar l’assumeix de direcció de les 
obres per part d’un tècnic competent. 

- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (gas, telefonia, 
aigua, baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes 
inherents en cada cas. 

- Serà responsabilitat del sol·licitant l’execució de cates prèvies per tal de 
determinar la situació exacta d’altres instal·lacions soterrades. 

- Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i la col·laboració de la Policia 
Local, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers, etc., 
si és necessari per l’execució dels treballs. 

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un 

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de 



 
 

 
 

la següent manera: 
1. Fer la reposició de la base de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, 
sobre sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de gruix, amb una compactació 
igual o superior al 95% PM. 
2. Sobre la base de formigó es reposarà el paviment amb les mateixes 
característiques (material, format, acabat...) que l’existent i utilitzant el 
mateix sistema constructiu. Es tindrà especial cura de reduir o eliminar les 
juntes entre l’existent i la reposició. 

- En cas d’existència de senyalització horitzontal o vertical, cal fer la reposició 
seguint les instruccions dels Serveis Tècnics, mantenint en general l’existent. 

- Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en 
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà pels 
seus propis medis. 

- Caldrà tenir especial vigilància amb el cablejat elèctric de l’enllumenat públic. 
Davant qualsevol pinçament o cop, caldrà posar-se immediatament en contacte 
amb la companyia concessionària del servei per tal que en comprovi i validi 
l’estat del cablejat elèctric, especialment el seu aïllament. 
 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
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 334,95 €) =  30,32 € 

 
 

TOTAL: (Impost) --  € + (Taxa)  30,32 €   = 30,32 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- AUTORITZACIO DE PAS 23 RAL·LI ESPRINT 
 
Vist l’escrit de del president de l’ESCUDERIA OSONA amb NIF G58356999, sol·licitant 
autorització de pas per la 23a edició del Ral·li Esprint Sant Julià el proper 29 de febrer i 
1 de març de 2020, el qual té previst passar pel terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta. També sol·licita poder disposar del Carrer Núria i el carrer Marquès de 
Vilallonga per ubicar-hi el parc tancat, la sortida i l’arribada del ral·li els dies 29 de 
febrer i 1 de març de 2020 en horari de 6 del matí a 4 de la tarda de dia següent i del 
carrer Indústria i de la plaça del polígon industrial La Quintana per ubicar-hi el parc 
d’assistència i reagrupament del ral·li, des de les 8 del matí del dia 29 de febrer de 
2020 fins a les 4 de la tarda del dia 1 de març 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 a 

l’Escuderia Osona pel desenvolupament del 23è Ral·li Esprint Sant Julià previst pels 
dies 29 de febrer i 1 de març de 2020.  



 
 

 
 

 
Segon. Concedir l’autorització a l’Escuderia Osona per a l’ocupació del Carrer Núria i 

el carrer Marquès de Vilallonga per ubicar-hi el parc tancat, la sortida i l’arribada del 
ral·li els dies 29 de febrer i 1 de març de 2020 en horari de 6 del matí a 4 de la tarda 
de dia següent 
 
Tercer. Concedir l’autorització a l’Escuderia Osona per a l’ocupació del carrer Indústria 
i de la plaça del polígon industrial La Quintana per ubicar-hi el parc d’assistència i 
reagrupament del ral·li, des de les 8 del matí del dia 29 de febrer de 2020 fins a les 4 
de la tarda del dia 1 de març de 2020. 
 
Quart. Fer constar a l’Escuderia Osona com a entitat organitzadora de l’activitat, que 
la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 
carreteres per les quals passi l’activitat, completament netes de deixalles i altres 
residus, produïts pel desenvolupament de l’esdeveniment. 
 
Cinquè. 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.  
 
Sisè. 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. 

 
Setè. 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. 
 
Vuitè. Notificar la present resolució l’Escuderia Osona. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
6.0.- IMPOSICIÓ DE SANCIONS A L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE PER A L'AREA DE 
MANTENIMENT PER DEMORA EN L'ENTREGA 

 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 28 d’octubre de 2019 el qual va resoldre 
el contracte de subministrament d’un vehicle per a l’àrea de manteniment de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pel desistiment de l’anterior empresa 
adjudicatària, Eupraxia Car SL, i adjudicant el contracte a l’empresa Zona Franca Alari 
Sepauto S.A. per un preu de 28.400 euros i 5.964 en concepte d’IVA, concedint un 
termini d’entrega de 30 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària va accedir a la notificació d’adjudicació el dia 30 
d’octubre de 2019 i, per tant, el termini d’entrega finalitzava el dia 29 de novembre de 
2019. 
 
Atès que el contractista va fer entrega del vehicle en data 3 de febrer de 2020 dia en 
que es va formalitzar l’acta de recepció i, per tant, amb 65 dies de demora. 
 
Vist l’article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
el qual disposa que el contractista està obligat a complir el contracte dins el termini 
total fixat per a la seva realització així com contempla l’opció de l’Administració 
d’imposar penalitats o la resolució del contracte. 
 
Tenint en compte que la demora és per causes imputables al contractista atenent que 
no havia previst l’adaptació de les alces, característica principal del vehicle inclosa en 
la clàusula 1.1 del plec de clàusules administratives particulars del contracte, i va 
haver de fer les adaptacions corresponents. 
 
Atès que el plec de clàusules administratives particulars del contracte estableix en la 
clàusula 2.6 també la possibilitat d’imposar penalitats per l’incompliment dels terminis 
previstos, en aquest cas el d’entrega, amb un penalització diària en la proporció de 
0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte. 
 
Atès que el contracte té un preu de 34.364 euros i la demora és de 65 dies, correspon 
imposar una penalitat de 442 euros d’acord amb el següent càlcul: 
 

Penalitat: 0.20 x 34 x 65 = 442 € 
 
Atès que correspon a l’òrgan de contractació la imposició de les penalitats i que aquest 
és la Junta de Govern Local. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Imposar i exigir a Zona Franca Alari Sepauto S.A. una penalitat per un import 
de 442 euros per l’incompliment del termini d’entrega del vehicle, per una demora de 
65 dies, en el contracte adjudicat de subministrament d’un vehicle per a l’àrea dels 
serveis de manteniment de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 



 
 

 
 

Segon.- Notificar el present acord a Zona Franca Alari Sepauto S.A. atorgant-li un 
termini d’audiència de 15 dies perquè pugui presentar les al·legacions que cregui 
convenients. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 
2015.05.D01) 
 
Antecedents 

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 

Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 

Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 

adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 

d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 

ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 

NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 

CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 

se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 

27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 

Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 

perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 

adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 

el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 

elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 

d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 

acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 

marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 

articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 

contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 

electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 



 
 

 
 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 

mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 

l’apartat anterior.  

 

4.- En data 26 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

va aprovar l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica adjudicat a 

l’empresa ENDESA ENERGIA SA (Exp. 2015.05) el qual tenia vigència fins el 31 de 

desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-se fins a tres anualitats, és a dir 

fins a 31 de desembre de 2020. 

 

5.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè 

Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 

que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 

favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 

subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 

de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 

de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 

2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 

 

6.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat. 

 

7.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat.  

 

8.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de 

l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de 

l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica. 

 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 

ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la 

tercera pròrroga del citat contracte. 

 



 
 

 
 

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 

del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 

procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 

manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

 

9.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 

executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 

 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va 

convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

 

10.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a 

la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 

contracte derivat. 

 

11.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 

l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  

 

 

Fonaments de Dret 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 

de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 

D01). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 

respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 

respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 

concordant aplicable.  

 



 
 

 
 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals 

 

Cinquè.- Vistes les delegacions fetes de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local a 1 de 
juliol de 2019, entre les quals hi ha la competència per aprovar les contractacions i 
concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els contractes i les concessions 
plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor 
durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.  
 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 

següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’adhereix al contracte derivat 

(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, 

a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per 

nou mesos més.  

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 

 

Preus terme d’energia: 

 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 129,275 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 153,682 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 74,015 

Sublot 
BT4 

2.0DHSP1 152,397 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 81,426 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 69,899 

Sublot 
BT7 

2.1A 145,415 



 
 

 
 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 167,407 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 89,37 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 167,865 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 97,008 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 82,541 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 114,198 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 100,212 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 72,623 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 

D02). 

 

Preus del terme de potència: 

 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 38,043426   



 
 

 
 

DHS 

2.1 A 44,444710   

2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, 

de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 

de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 

Vilanova, 2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment 

per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 

correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.- APROVACIO DE LA CERTIFICACIO 1 DEL CONTRACTE D’OBRES DE 
RESTAURACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTONIC DEL PARC DE LES SET FONTS 

 
Vista la certificació núm.1 de l’obra “Restauració del conjunt arquitectònic del Parc de 
les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, presentada per l’empresa Amblàs 2006 SL, 
amb la conformitat de la tècnica directora de l’obra, que és d’un import de 22.157,08 € 
més 4.652,99 € en concepte d’IVA.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de les obres “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 
26.810,07 € IVA inclòs.  
 



 
 

 
 

Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
9.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
 
9.1.- DECLARACIO D'EMERGENCIA I SOL·LICITUDS D'AJUT PER LES 
AFECTACIONS CAUSADES PEL TEMPORAL GLORIA 
 
Exposició de les línies d’ajut per les afectacions causades pel temporal Glòria: 
 

- Reial Decret 307/2005 de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en 
atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de 
naturalesa catastròfica. 

- Línia d’ajuts extraordinaris del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya 

- Programa d’ajuts per emergències municipals de la Diputació de Barcelona 
 
Redacció memòria valorada per part dels serveis tècnics municipals. 
 
9.2.- SUBVENCIONS ATORGADES PER A L'ADQUSICIÓ D'UN VEHICLE 
ELÈCTRIC PER AL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
Atès que es van concedir subvencions per part de de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya en el marc de les 
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 per un import de 
17.183,51€; i per part de l’Institut Català de l’Energia en el marc del Programa 
d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) per un import de 
6.000 €. 
 
Atès que no són incompatibles però d’acord amb les bases reguladores del Programa 
MOVES cal comunicar l’atorgament d’altres subvencions s’escau, per tant, comunicar 
l’atorgament a l’Institut Català de l’Energia.  
 
Atès que feta la consulta a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per adquirir el 
vehicle elèctric a destinar a l’àrea del serveis de manteniment, actualment no es pot 
adquirir el vehicle previst fins a finals de juny de 2020 ja que es van esgotar les unitats 
licitades i actualment es troba de nou en procés de licitació. 
 
Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats de l’estat actual de les 
subvencions i la necessitat d’esperar a l’adjudicació del nou contracte de l’ACM per tal 
de poder adherir-s’hi i executar l’adquisició del vehicle. 
 
 
 
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, 


