
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2021000010  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 18 de novembre de 2021 
Horari: De les 19:00 hores a les 19:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Silvia Costa Campà, Regidora 
Josep Torras Erra, Regidor/A 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE 
L'ARCA DE NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI A SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 
3.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA "INCORPORACIÓ DE DUES EDIFICACIONS DEL BOSC 
DEL QUER EN EL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS" 
4.- SOL·LICITUD DE DESTINACIÓ DE L'IMPORT ATORGAT EN EL PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde dona la benvinguda als assistents a la sessió. 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament de data 2 de novembre de 2021, que s’aprova per unanimitat de tots 
els membres de la Corporació. 
 
 
2.0.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI 
DE L'ARCA DE NOÈ PER ALS SERVEIS DE BIBLIOTECA I CONSULTORI A SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vist l’acord de Ple de data 27 de setembre de 2021 pel qual es va obrir el procediment 
de licitació del contracte d’obres per a la Rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per 
als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta, licitació que es va 
publicar al perfil del contractant en data 28 de setembre de 2021, plantejada en dos 
lots: 
Lot 1.- Execució de les obres del projecte modificat de construcció de la biblioteca de 
Sant Julià de Vilatorta. 
Lot 2.- Execució de les instal·lacions de climatització del consultori local de Sant Julià 
de Vilatorta. 
 
Vist que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions durant el termini d’informació 
pública dels projectes d’obra corresponents als dos lots objecte de licitació aprovats 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de setembre de 2021 i de la 
modificació pressupostària que habilitava crèdit suficient per a la licitació, havent 
esdevingut definitius. 
 
Transcorregut el termini per a presentar ofertes que finalitzava el dia 18 d’octubre de 
2021 han entrat al registre general de l’Ajuntament dues ofertes, per als dos lots, per 
part de les empreses: 

- Construccions Ferrer, SA 
- UTE Imar Manzano  

 
Vista l’acta de qualificació de la documentació administrativa de les propostes 
presentades segons la qual la Mesa de contractació va concloure declarar admeses 
les dues propostes presentades. 
 
Vista l’acta de qualificació de la documentació tècnica de valoració amb criteris que 
depenen d’un judici de valor segons la qual es varen demanar informes tècnics per a la 
valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor de cadascun de les propostes 
presentades. 
 
Vistos els informes dels serveis tècnics contractats per a la valoració de les propostes 
presentades atorgant la següent puntuació que va ser assumida íntegrament per la 
Mesa de contractació: 
 



 
 
 

 
 

LOT 1: EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
Núm.    Licitador      Puntuació  

1    CONSTRUCCIONS FERRER, SA   23,8  

2    UTE IMAR MANZANO.    2,8  

 

LOT 2: EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DEL 
CONSULTORI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  
Núm.    Licitador      Puntuació  

1    CONSTRUCCIONS FERRER, SA   15  

2   UTE IMAR MANZANO     0 

 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 4 de novembre de 2021 de valoració 
del criteris avaluables automàticament atenent criteris aritmètics que conclou amb la 
següent puntuació: 

 
LOT 1 
 

   punts baixa   punts ampliació garantia   total  

 CONSTRUCCIONS FERRER SA                          0                15,00  
                 
15,00  

 UTE IMAR MANZANO                  60,00               15,00  
                 
75,00  

 
LOT 2 
 

   punts baixa   punts ampliació garantia  
 acreditació 
empresarial   total  

 CONSTRUCCIONS FERRER 
SA                         0                  5,00                     5,00                   10,00  

 UTE IMAR MANZANO                  75,00                 5,00                          0                    80,00  

 
 
El resum de la valoració de cada proposta amb els criteris que depenen d’un judici de 
valor i dels criteris avaluables automàticament és el següent: 
 
LOT 1 

 

   TOTAL AUT.   TOTAL JUD VALOR   TOTAL  

 CONSTRUCCIONS FERRER                   15,00               23,80  
                 
38,80  

 UTE IMAR MANZANO                  75,00                 2,80  
                 
77,80  

 
 
LOT 2  

 

   TOTAL AUT.   TOTAL JUD VALOR   TOTAL  

 CONSTRUCCIONS FERRER                   10,00               15,00                   25,00  

 UTE IMAR MANZANO                  80,00                  0                    80,00  



 
 
 

 
 

 
 
En conseqüència es va concloure proposar al Ple l’adjudicació dels lots 1 i 2  de la 
licitació del contracte per a la rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis 
de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta a favor de la UTE IMAR MANZANO 
amb previ requeriment de la presentació de la garantia definitiva així com la 
documentació prevista al plec de clàusules administratives particulars i la formalització 
de la Unió Temporal d’Empreses per aquestes obres. 
 
Havent estat constituïda i formalitzada la Unió Temporal d’Empreses UTE IMAR 
MANZANO, atès el requeriment de documentació i dipositada la garantia definitiva 
corresponent al dos lots de la licitació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar els dos lots del contracte d’obres  per a 
la Rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a 
Sant Julià de Vilatorta a la UTE IMAR MANZANO, amb NIF U67762385 : 
 
Lot 1.- Execució de les obres del projecte modificat de construcció de la biblioteca de 
Sant Julià de Vilatorta, per import d’ 1.148.099 € més 241.100,79 € d’IVA, amb un total 
de 1.389.199,79 €. 
 
Lot 2.- Execució de les instal·lacions de climatització del consultori local de Sant Julià 
de Vilatorta, per import de 65.430,37 € més 13.740,38 €, amb un total de 79.710,75 €.          
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació total d’ 1.468.370,54 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 04.3321.622.00 del pressupost de despeses de l’exercici 
2021.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatària i emplaçar-la perquè comparegui a 
formalitzar el contracte en document administratiu en el termini màxim de quinze dies 
hàbils a partir de la notificació d’aquest acord d’adjudicació. Així mateix, caldrà que el 
contractista elabori els corresponents plans de seguretat i salut en el treball de 
cadascun dels dos lots en els quals s’analitzin, desenvolupin i contemplin les 
previsions contingudes en els estudis de seguretat aprovats per l’Ajuntament, plans 
que seran presentats el mateix dia de formalització del contracte. 
 
Quart.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament la formalització del 
contracte i el corresponent contracte en el termini màxim de 15 dies una vegada 
perfeccionat el contracte. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat dels onze regidors i regidores dels onze que 
legalment componen el Ple de la Corporació.  La votació s’ha fet a mà alçada a petició 
de l’alcalde. 
 
L’alcalde explica que aquest punt ha motivat la convocatòria d’aquest Ple. 
L’adjudicació és el resultat d’un procediment de licitació que s’ha fet electrònicament 
amb la presentació de sobres digitals per part dels licitadors.  
Remarca que es tracta d’una obra important i que amb el licitador s’han fet reunions 
sobre el terreny juntament amb els tècnics que hauran de dirigir les obres i que cal 



 
 
 

 
 

designar per a la seva execució. L’alcalde considera bàsica la compatibilització de les 
obres amb el normal funcionament del consultori i desitja que es pugui fer el més bé 
possible. 
 
 
3.0.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA "INCORPORACIÓ DE DUES EDIFICACIONS DEL 
BOSC DEL QUER EN EL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS" 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en sessió de data 13 de 
maig de 2019 en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la incorporació de les edificacions del 
Bosc del Quer en el catàleg de masies i cases rurals.  
 
Vist l’acord de Ple de 18 d’agost de 2020 en relació a l’aprovació provisional de la 
modificació puntual per a la incorporació de les edificacions del Bosc del Quer en el 
catàleg de masies i cases rurals. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (CTUCC) en 
sessió de 20 de gener de 2021 va acordar la suspensió de l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual del POUM de Sant Julià de Vilatorta per a la incorporació de les 
edificacions del Bosc del Quer en el catàleg de masies i cases rurals, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament, condicionant-la a que s’incorporés al text un seguit de 
prescripcions detallades en l’acord tramès per la CTUCC. 
 
Atès que, una vegada incorporades en el text refós les prescripcions detallades, en 
sessió plenària de 14 de juny de 2021 es va aprovar verificar el text de la Modificació 
puntual del POUM de Sant Julià de Vilatorta: “Incorporació de les edificacions del Bosc 
del Quer en el catàleg de masies i cases rurals”. No obstant, una vegada tramès el text 
a la CTUCC aquesta va mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva per la 
necessitat d’incloure les següents prescripcions: Cal excloure les edificacions 
catalogades com a volum auxiliar, identificades com a la Cabana del Bosc del Quer 
per la fitxa 30 de l’inventari d’edificacions del POUM. 
 
Atès que l’arquitecta redactora del projecte va incorporar les prescripcions requerides 
per la CTUCC en el text refós de la Modificació puntual del POUM de Sant Julià de 
Vilatorta, donant així compliment al requeriment. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals han emès informe de conformitat amb el text 
presentat per la tècnica redactora, per ajustar-se a les prescripcions de la CTUCC. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Verificar el text de la Modificació puntual del POUM de Sant Julià de Vilatorta: 
“Incorporació de les edificacions del Bosc del Quer en el catàleg de masies i cases 
rurals” incorporant les prescripcions indicades per la CTUCC. 
 
Segon.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
(CTUCC) el document verificat de la modificació puntual als efectes de la seva 
aprovació definitiva, publicació i posterior executivitat. 
 



 
 
 

 
 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde cedeix la paraula a la regidora d’urbanisme, Montse Piqué, que explica que 
ha esta un procés llarg que ha permès incloure l’edificació de la masia del Bosc del 
Quer en el catàleg, però que la cabana s’inclourà en l’inventari. 
 
4.0.- SOL·LICITUD DE DESTINACIÓ DE L'IMPORT ATORGAT EN EL PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vista l’aprovació pel Ple de la Diputació de Barcelona del Programa específic de 
resiliència locals, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 i de la convocatòria de la concessió d’ajuts, amb l’objectiu de: 

a) Contribuir a la reactivació econòmica i a la reducció de la desigualtat. 
b) Impulsar inversions locals estratègiques i sostenibles ambientalment. 
c) Afavorir l’estabilitat de les finances locals. 

 
Vistes les actuacions a les que es pot destinar l’ajut atorgat: 

- Actuacions sostenibles socioeconòmicament: foment del desenvolupament 
local, el foment de la igualtat social i la solvència financera local. 

- Actuacions sostenibles mediambientalment. 
- Actuacions sostenibles territorialment: nova inversió i reposició d’inversions i 

transformació digital.  
 

Atès que abans del 30 de novembre l’Ajuntament ha de manifestar quina part del seu 
import total preassignat, que és de 78.741,06 €, destinaran a despeses per operacions 
corrents i per operacions de capital i financeres, sense que en aquesta fase escaigui 
identificar els projectes concrets que seran objecte d’ajut. 
 
Vistos els treballs referents al pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2022 pendent 
d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer: Distribuir l’import total concedit de 78.741,06 € en el marc del Programa 
específic de resiliència local a actuacions sostenibles territorialment corresponents al 
capítol 6 d’inversions del pressupost de despeses de l’exercici 2022. 
 
Segon: Trametre aquest acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant el formulari 
associat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde exposa que en el moment de concretar els projectes tan es podrien destinar 
a la biblioteca com a actuacions incloses en el Pla de mobilitat. 
 
5.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt l’alcalde explica al Ple de la Corporació que l’Ajuntament ha presentat 
quatre actuacions a la convocatòria DUS5000 en el marc dels Fons Next Generation, 
la primera fa referència al canvi de l’enllumenat públic que s’ha d’iniciar el darrer 
trimestre de 2022 i la resta són actuacions d’estalvi energètic en la construcció de la 



 
 
 

 
 

biblioteca. Desitja que l’Ajuntament pugui ser beneficiari d’aquestes subvencions 
perquè suposaria augmentar els recursos en aquestes dues inversions i explica que la 
seva presentació ha estat molt treballada essent molt dificultosa perquè el sistema 
informàtic fallava. 
 
En referència a l’enllumenat de Nadal, el regidor d’esdeveniments festius, Marc 
Vilarrasa, confirma que a petició dels comerciants, els llums de Nadal de la zona 
comercial s’obriran el divendres 26 de novembre. 
 
La regidora d’igualtat, Divina Costa, explica que en motiu del Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones, l’Ajuntament ha organitzat un taller artístic 
el dia 22, la realització d’un mural i d’un taller de risoteràpia per a dones el dia 27. 
L’alcalde recorda, en relació a aquest tema, que l’Ajuntament té aprovat un Protocol 
intern de prevenció d’assetjament sexual. 
 
En l’agenda també es destaca que el proper diumenge està organitzada la Ruta 
modernista. 
 
Finalment l’alcalde, amb la presència d’una alumna de tercer curs de primària del 
col·legi del Roser entre el públic assistent a la sessió del Ple,  fa esment que el matí 
l’Ajuntament ha rebut la visita de tota la classe. 
 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
Signat electrònicament. 


