
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000018  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 18 d´octubre de 2021 
Horari: De les 19:30 hores a les 22:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 
  
Cap 
  
ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 18/2021 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIO I 
L'ESTERILITZACIO DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.3 OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENTS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL 
PASSEIG MOSSÈN CINTO VERDAGUER I CARRER PARE MANYANET" 
5.- RECEPCIÓ DE L'OBRA DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL 
DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
6.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA DE L'OBRA DE "RENOVACIÓ PAVIMENT DE 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA" 
7.- LLICENCIA OBRES 66-21 
8.- LLICÈNCIA OBRES 71-21 
9.- LLICENCIA OBRES 116-21 
10.- LLICENCIA OBRES 146-21 
11.- LLICENCIA OBRES 150-21 
12.- APROVACIÓ PROJECTE DE REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I 
ESTASSADA DEL SOTABOSC DE LA FRANJA PERIMETRAL DE LA URBANITZACIÓ 
DE L'ALBEREDA 
13.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
14.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE SUBSTITUCIÓ DE LES 
LLUMENERES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS D'ELEMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A 
L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L'ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 



 
 

 
 

15.- PROPOSTA SOL·LICITUD SUBVENCIO TRACTAMENT ARXIVISTIC CATALEG 
DIPUTACIO 2021 
16.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
17.- SOL·LICITUD DE PARADA MERCAT MUNICIPAL 
18.- SOL·LICITUD DE PARADA MERCAT MUNICIPAL 
19.- PLAÇA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
20.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS DUS 5000 CONVOCADES PER L'IDAE 
21.- ALTRES INFORMACIONS 
22.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES ADMINISTRACIONS 
23.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la darrera sessió ordinària de 
la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Per unanimitat de tots els membres que componen la Junta de Govern Local s’aprova 
l’acta sense cap esmena. 
 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 18/2021 
 
 La següent relació de despeses 18/2021 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 seva necessitat.  
 
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. 

 
Data registre 

Text 
explicatiu 

 

Data doc. Euros 

F/2021/1905 B65061830 JORDI MAQUINARIA REPARACIO SL 1-211803 63,50 

04/10/2021 
AOC:109308507 SAT: 063741 / PASILLO Data: 22/09/2021 REPARACIO MARTELL MARTELL HITACHI MOD: 
H65SB2 Nº Serie: M940104 / G 

F/2021/1906 B62138219 BLANCAFORT 2000 S.L. 20210100005738 42,93 

04/10/2021 AOC:109326911 1-TIRES RIFA 1-10000 (4) 

 F/2021/1907 B59156034 COMERCIAL BLAUTEC SL INS 210565 314,06 

04/10/2021 
AOC:109330386 IntervenciO del nostre servei tEcnic el dia 22/09 per al tancament de les piscines d'estiu segons 
detall: 

F/2021/1908 
4367XXXX
X  

21/10/060 1.196,56 

04/10/2021 
AOC:109324416 Disseny gràfic, impressió i realització de banderoles ¿senyalització Savassona - Sant Julià¿. 18 
banderole 

F/2021/1909 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 21 138 28,77 

04/10/2021 AOC:109322027 PA PATULEIA SETEMBRE 

 F/2021/1910 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 212157 948,17 



 
 

 
 

04/10/2021 
AOC:109333114 lloguer contenidor de 20m3 / adaptació contenidor 20m3 / servei recollida poda / el.liminació 
residus verd 

F/2021/1911 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2021/A 63552 45,38 

04/10/2021 AOC:109333081 Alquiler Cooler / Higienización cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

F/2021/1912 B63667059 L'ALBEREDA DE SANT JULIÀ SL F001/1 432,25 

04/10/2021 AOC:109330380 ÀPAT 02/10 7 PAX, visita Sr. Joaquim Forn 

F/2021/1913 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 664 417,87 

04/10/2021 AOC:109345522 S20-AJSJ-008 - Actuació de recollida de  ( residu vegetal corresponent al dia 06/09. ) 

F/2021/1914 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 202105998 160,59 

04/10/2021 
AOC:109360907 NETEJADOR DESINFECTANT SANYTOL / MASCARETA QUIRURGICA / CINTA PERSIANA 22 
MM 6MT / ESCAIRE SENIOR BRICFER 

F/2021/1915 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 2101261 348,82 

05/10/2021 AOC:109418665 Hores ( Assistència informàtica del mes de setembre ) 

F/2021/1916 A59202846 TRIPOSONA S.A. FV2109 0580 261,36 

05/10/2021 AOC:109432797 SAC 25 KGS.PELADILLAS VACUM 

 F/2021/1918 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 3849 299,99 

05/10/2021 
AOC:109382426 Coixí de roses vermelles per condolències - Reb: Mossen Jaume Reixach - Tanatori de Vic / Coixí 
de flors v 

F/2021/1919 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 920 976,73 

05/10/2021 
AOC:109454958 RESTES VEGETALS TN. / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ 
PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ PE 

F/2021/1920 A64718877 SALTOKI VIC SA 48482 47,90 

05/10/2021 
AOC:109457167 1255004280|ROSCA DOBLE 280 LATON 1 / 1255004130|TE 130 LATON 1 / 
2050000024|VALVULA TULLER PALANCA M-H 1 

F/2021/1922 B64029606 ACCES I CONTROL D'ESBARJO S.L. PC21 443 156,09 

06/10/2021 AOC:109505891 2 Controladors d'accés 02/10 de 22h a 01h 

F/2021/1923 
4781XXXX
X  

21090 3.025,00 

06/10/2021 
AOC:109470536 SO I LLUM PIRATES RUMBVERSIONS S/PRESS. Nº 210912 / ESCENARI PIRATES 
RUMBVERSIONS S/PRESS. Nº 210917 / EQU 

F/2021/1924 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-275 102,34 

06/10/2021 AOC:109497493 salsitxes de porc / bistec extra / croquetes gustos variats / pernil cuit cuixa / ous mitja dotzena 

F/2021/1925 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211840 477,95 

06/10/2021 
AOC:109474057 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 
( PREVENCIO 

F/2021/1926 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211839 477,95 

06/10/2021 
AOC:109474085 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 
( PREVENCIO 

F/2021/1927 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211838 598,95 

06/10/2021 
AOC:109474099 Programa anual complet per la prevencio de la Legionel losi en sistemes AS segons RD 865/2003 
( PREVENCIO 

F/2021/1928 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q21/211242033 116,99 

06/10/2021 
AOC:109466109 Internet - 6Mb (Plaça del Marquès de la Quadra, 1 (Sant Julià de Vilatorta)) / Internet 1000Mb 
promo 2021 

F/2021/1929 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210765 424,49 

06/10/2021 AOC:109516020 Ref.:ACOPIO POLIGON / N.Albara:212942  Data: 24-09-21 / TN.Saulo crivat / TN.Saulo crivat 

F/2021/1930 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210766 171,22 

06/10/2021 
AOC:109516110 Ref.:CEMENTIRI / N.Albara:212950  Data: 24-09-21 / PORTAR NEWJERSIS / H.Dumper 
Mercedes / H.Dumper Mercede 

F/2021/1931 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210767 99,83 

06/10/2021 AOC:109516205 N.Albara:212855  Data: 17-09-21 / NETEJAR DESAIGUE XAFAT / H.Retro JCB Pala 

F/2021/1932 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210768 720,69 

06/10/2021 
AOC:109516419 Ref.:MAGATSEM / N.Albara:212657  Data: 02-09-21 / TN.Saulo crivat / TN.Sorra 0/2 (UNE-
EN13139) / TN.Barrej 

F/2021/1933 
7709XXXX
X  

104-A 503,36 

06/10/2021 AOC:109523174 Extres Esplai Escoles Agost-Setembre-2.021 

F/2021/1934 
7709XXXX
X  

105-A 141,57 

06/10/2021 AOC:109523931 Neteges ESCORXADOR ,Setembre-2.021 

F/2021/1935 7709XXXX 
 

106-A 159,72 



 
 

 
 

06/10/2021 AOC:109524340 Neteges Vestuaris Futbol, Setembre-2.021 

F/2021/1936 7709XXXX 
 

107-A 638,88 

06/10/2021 AOC:109525255 Extres Patuleia Setembre-2.021 

 F/2021/1937 7709XXXX 
 

108-A 36,30 

06/10/2021 AOC:109525999 Neteja   BRIGADA, Setembre-2.021 

 F/2021/1938 7709XXXX 
 

109-A 566,28 

06/10/2021 AOC:109527852 Extres Centre de dia, Setembre-2.021 

 F/2021/1939 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0005701 4,38 

06/10/2021 AOC:109520367 SIPCAM FLASH ACARICIDA ESPECIFIC 30 ML (herbicida) 

F/2021/1941 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF000000803 92,30 

06/10/2021 AOC:109543546 8189LLJ 31/08 DESCOMPTE / S/M 21/09 S/PLOM95 / S/M 21/09 DESCOMPTE 

F/2021/1942 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 990911 20,44 

07/10/2021 
AOC:109558786 REF.:TPV28 / N.Albara:3608670  Data: 24-09-21 / Obs:MOBILITAT / MAGDALENES 
CROSSANDRA / EUKARYA MINI NEGRA 

F/2021/1943 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 990913 25,33 

07/10/2021 
AOC:109558784 REF.:TPV29 / N.Albara:3608582  Data: 07-09-21 / Obs:PATULEIA / SOPA MOLTA Kg / RODO 
GIRAT 800 / RODO 400 / 

F/2021/1944 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 990912 88,35 

07/10/2021 
AOC:109558789 REF.:TPV29 / N.Albara:3608646  Data: 18-09-21 / Obs:FESTA DELS AVIS / TARTALETES  
CROSSANDRA / FESTA DELS 

F/2021/1946 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 20211209 25,65 

07/10/2021 AOC:109593048 Serveis per rentat de roba 

 F/2021/1947 B64054257 CARROSSERIES TOLOSA S.L. 20210100001624 380,67 

07/10/2021 AOC:109519159 29 setembre / 8963-LFF / Muntar dos parafangs i faldons posteriors / nous al vehicle / Total 

F/2021/1948 B60333150 CORRETJA S.L. 20210100007891 1.199,87 

07/10/2021 
AOC:109611532 CARRETO EUROPA GROC METAL.LIC RODA NEUMATICA / PANOT 20X20X2.5 
MINUSVALITS VERMELL / PAL-LETS NORM / PANOT 

F/2021/1950 A58385691 ROVIRA VIC SA 211975 49,01 

07/10/2021 AOC:109636165 7212FG 41-ZAPATOS DE ANTE 

 F/2021/1951 B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SLU 2021//212628 1.163,85 

09/10/2021 
AOC:109714262 - - -- Ref: SENYALITZACIÓ LES PEDRERES -- / SEAR101600N1P - Senyal d'alumini, circular 
600 mm., reflectant 

F/2021/1952 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210814 9.487,50 

09/10/2021 
AOC:109724142 Ref.:COL-LECTOR CARRER / N.Albara:212912  Data: 22-09-21 / H.Giratoria Cadenas JCB Pala 
/ H.Giratoria Cade 

F/2021/1954 3759XXXX 
 

21209-2021 423,50 

09/10/2021 
AOC:109637692 Aixecament de la parcel·la de zona verda situada entre l'Avinguda de Montserrat, l'Avinguda Puig 
i Cunyer 

F/2021/1955 4674XXXX 
 

F-2021/56 2.695,28 

09/10/2021 
AOC:109683527 Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres de 
renovació del p 

F/2021/1957 G08546665 ITEC 202104580 925,65 

09/10/2021 
AOC:109699984 MANTENIMENT PRESSUPOSTOS / MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO / 
MANTENIMIENTO ESTUDIOS SEGURIDAD Y 

F/2021/1958 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 3933 74,06 

11/10/2021 
AOC:109787535 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT GUST LLIMONA COMAS / IOGURT NATURAL 1 KG / LLET 
NATURAL LITRE TORRE / IOGURT 

F/2021/1973 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-282 27,52 

13/10/2021 AOC:109884570 ous mitja dotzena / carn picada de porc / pit de pollastre / bistec extra 

F/2021/1974 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210816 1.210,00 

13/10/2021 AOC:109893645 N.Albara:213041  Data: 28-09-21 / REPARACIO COL-LECTOR passeig del Torrent 

F/2021/1975 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211918 109,32 

14/10/2021 
AOC:109937993 Termometre varilla ( PER LA BRIGADA ENTREGAT A JORDI SAGALES ) / Checker clor Lliure 
Hanna (0 a 2.5 ppm) ( 

F/2021/1976 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211973 459,80 

14/10/2021 
AOC:109940175 Elaboracio llibre de registre AS ( Instal lacions: Casal d'avis Centre d'avis CAP Brigada municipal 
) 

F/2021/1977 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/25615 744,16 



 
 

 
 

14/10/2021 
AOC:109914543 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament / 01/10/2021 a 
31/10/2021) / Q 

F/2021/1979 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210825 2.577,30 

14/10/2021 
AOC:109995627 N.Albara:213049  Data: 30-09-21 / Pressupost: 21188-0.. / 
___________________________________.. / CAMP DE 

F/2021/1980 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2021/211867 356,95 

14/10/2021 
AOC:109991215 Revisio Oficial per Entitat Acreditada en instal lacions d'AS - QUATRIANUAL ( Revisio Oficial 
segons Decre 

F/2021/1981 B61118907 PROKIPTON SL 21   8201 46,62 

15/10/2021 
AOC:110034575 ENVAS+TAPA FRONTISSA PP 750CC.(50 UN)  / ENVAS+TAPA FRONTISSA PP 500CC.(50 
UN) 

F/2021/1982 B61118907 PROKIPTON SL 21   8276 12,83 

15/10/2021 AOC:110034583 ROTLLO BAYECO VIDRES 100%MICROFIBRA (ROT. 10UN) 

F/2021/1983 B62365077 PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA SL G210073 583,00 

15/10/2021 AOC:109702330 ENTRADA MONITOR / ENTRADA -1,2 OF BCN 

F/2021/1984 4779XXXX 
 

2021/010 217,80 

04/10/2021 AFEGIR CAMP DE CORREU ELECTRÒNIC A LA PLATAFORMA DE RESERVES 

F/2021/1986 B63063929 AUSA GEL SL A/636 380,09 

05/10/2021 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS 

 F/2021/1987 B63687578 MAGATZEM JOSEP CANAL S.L. 000329 196,94 

08/10/2021 MATERIAL PER LA CUINA DE LA LLAR D'INFANTS 

 F/2021/1988 3393XXXX 
 

21/0178 1.264,45 

08/10/2021 
REPARAR FINESTRES CORREDERES, TANCADORS, MANETES I TANCADOR PORTES ABATIBLES I 1 
RECOLLIDOR PERSIANA 

F/2021/1989 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 38,92 

08/10/2021 MATERIAL PER ESPORT EN VALORS 

 F/2021/1990 3395XXXX 
 

97 606,21 

14/10/2021 PINTAR FAÇANA CARRER CREU DEL TALL 

 F/2021/1991 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2210827 6.743,80 

15/10/2021 AOC:110083219 N.Albara:213075  Data: 15-10-21 / Pressupost: 21205-0.. /  / PPI 2021 

 
   
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR LA IDENTIFICACIO I 
L'ESTERILITZACIO DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Vista la RESOLUCIÓ ACC/2913/2021, de 23 de setembre, de convocatòria de 
subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i 
els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a 
l'any 2021. 
 
Vista l'Ordre ACC/140/2021, de 25 de juny, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels 
animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 
10.000 habitants. 
 
Atès que l’Ajuntament te un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal 
d’Osona en el qual s’estableixen mecanismes de coordinació per a campanyes de 
protecció d’animals.  
 



 
 

 
 

Vista l’ordenança municipal de tinença d’animals de companyia en la qual s’estableix 
l’obligació dels propietaris dels animals a tenir-los identificats mitjançant un sistema de 
microxip homologat. 
 
Atès que entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta ha dut a terme diverses actuacions d’identificació i esterilització 
d’animals amb un total de 16 gats esterilitzats i 14 gates esterilitzades. 
 
Atès que l’import màxim a sol·licitar és de 40€ per gat esterilitzat i de 80€ per gata 
esterilitzada.  
 
Vist que el termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 1 de novembre de 2021 i 
tenint en compte que cal presentar la sol·licitud a través d’EACAT. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Presentar sol·licitud a través d’EACAT en el marc de les subvencions per 
fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia per a l’any 2021 
per un import sol·licitat total de 1.760 €. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la presentació de la sol·licitud. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
4.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM.3 OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENTS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL 
PASSEIG MOSSÈN CINTO VERDAGUER I CARRER PARE MANYANET" 
 
Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta de 25 de maig de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de 
l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el tram comprès entre el passeig 
Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Obras, 
Servicios y Mantenimientos Egara S.L. pel preu de 169.600 €, més 35.616 € en 
concepte d’IVA. 
 
Atès que en data 15 de juny de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que 
és de quatre mesos. 
 
Vista la certificació núm. 3 de l’obra de millora i adequació de les instal·lacions en el 
tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare Manyanet a Sant Julià de 
Vilatorta, presentada per l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L., 
amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 78.724,04 €, IVA inclòs.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra de millora i adequació de les 
instal·lacions en el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare 
Manyanet a Sant Julià de Vilatorta, per un import de 78.724,04 €, IVA inclòs.  
 



 
 

 
 

Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.450.609.00 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
5.0.- RECEPCIÓ DE L'OBRA DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT DE GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT 
JULIÀ DE VILATORTA 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’agost de 2021 va adjudicar el 
contracte d’obra de la Renovació del paviment amb gespa artificial del camp de futbol 
11 de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Royalverd Service SLU 
per un import de 151.000 € més IVA. 
 
Vista el certificat final de la direcció d’obra emesa en data 14 d’octubre de 2021 en el 
qual consta que la realització dels treballs s’ha fet d’acord amb el projecte de 
Renovació del paviment amb gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva 
de Sant Julià de Vilatorta, aprovat per l’Ajuntament i amb la documentació contractual 
corresponent. 
 
Vista l’acta final de recepció de l’obra signada pel director d’obra, l’empresa 
contractista i els representants de l’Ajuntament, en data 14 d’octubre de 2021, en la 
qual es posen de manifest un seguit d’observacions als quals cal donar compliment 
però que no impedeixen la recepció de l’obra. 
 
Vist el que disposa l’article 243 de la Llei de Contractes del Sector Públic  en relació a 
la recepció i termini de garantia dels contractes d’obra. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la recepció de l’obra de Renovació del paviment amb gespa artificial 
del camp de futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta, condicionada al 
compliment de les observacions que es fan constar en l’acta de recepció, moment en 
el qual començarà a comptar el termini de garantia de 7 anys i del pla de manteniment 
anual de 3 anys amb el contingut establert en el plec de clàusules administratives 
particulars.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al contractista i al director de l’obra als efectes 
oportuns.  
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
6.0.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA DE L'OBRA DE "RENOVACIÓ 
PAVIMENT DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 11 DE LA ZONA 
ESPORTIVA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA" 
 
Vist que en la sessió de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta de 2 d’agost de 2021 es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de 
l’obra de renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la 



 
 

 
 

zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta l’empresa Royalverd Service S.L.U. pel preu 
de 151.500,00 €, més 31.815,00 € en concepte d’IVA.  
 
Atès que en data 23 d’agost de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig 
de l’obra i, conseqüentment, va iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que 
és d’un mes.  
 
Vista la certificació núm. 1 i definitiva certificació de l’obra de renovació del paviment 
esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta, presentada per l’empresa Royalverd Service SLU, amb la conformitat del 
director de l’obra, que és d’un import de 183.315,00 €.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i definitiva de l’obra de renovació del paviment 
esportiu de gespa artificial del camp de futbol 11 de la zona esportiva de Sant Julià de 
Vilatorta, per un import de 183.315,00 €, IVA inclòs.  
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 13.342.632.00 del pressupost de despeses per a l’any 2021 
de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 66-21 
 
     
Expedient núm.:  66/21 
 
Objecte: reforma d'habitatge sense afectació estructural, per a tancar un porxo existent 
i ampliar la cuina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència consisteix en reforma 
d'habitatge sense afectació estructural, per a tancar un porxo existent i ampliar la 
cuina.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Sara Montfort 
Lloret per a l’execució de les obres consistents en reforma d'habitatge sense afectació 
estructural, per a tancar un porxo existent i ampliar la cuina. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 24 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. 

- No es podran començar les obres fins a portar l’assumeix de la direcció de les 
obres per part d’arquitecte. 

- 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. 



 
 

 
 

- La redactora de projecte, justifica el compliment dels paràmetres d’ocupació i 
edificabilitat que es modifiquen a projecte en el punt MD 2.2 Justificació del 
compliment de la normativa urbanística.  

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la normativa 
del POUM, annex III.  

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

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

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

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

 
 
 

 
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 9.103,00 € 
i es considera adequat. 

 
o Base imposable : 9.103,00 € 
o Quota:   9.103,00 € x 3,00 % =  273,09 € 

 
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  9.103,00 € ) =  39,10 € 

 

TOTAL: (Impost)  273,09 € + (Taxa)  39,10 € = 312,19 Euros 

 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA OBRES 71-21 
 
Expedient núm.: 71/21 Emplaçament: carrer del Fang, 7  
Promotor: Nedgia Catalunya SA  
Objecte: escomesa de gas, per la qual s'ha d'obrir una rasa de 0,40 m x 1,00 mx 0,80 
m amb polietilè de 32 mm  
 



 
 

 
 

Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en escomesa de gas, per la qual s'ha d'obrir una rasa de 
0,40 m x 1,00 mx 0,80 m amb polietilè de 32 mm.  
 
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 Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en escomesa de gas, per la 
qual s'ha d'obrir una rasa de 0,40 m x 1,00 mx 0,80 m amb polietilè de 32 mm, 
situades a carrer del Fang, 7, 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:  
- 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.  
- Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, 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 cales 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.  
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents:  

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment de 
l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar el restabliment del 
funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i definitiva.  
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el cas 
anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de rodadura per 
formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en qualsevol cas, haurà de 
realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el termini màxim de dos mesos, 
a comptar des del moment 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.  
- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva que 
l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en obra . En tot 
cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents:  
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM.  
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que superi en 
30 cm per cada costat la rasa efectuada.  
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  
- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, compactada al 98% 

de l’assaig Marshall.  
- 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 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. Atès que s’aporta un pressupost 
de 730,00 € es considera adequat.  

o Quota: 730,00 x 3,00 % = 21,90 €  

 
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 730,00 €) = 30,73 €  
 

TOTAL: (Impost) 21,90 € + (Taxa) 30,73 € = 52,63 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
9.0.- LLICENCIA OBRES 116-21 
 
     
Expedient núm.:  116/21 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica   
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
instal·lació solar fotovoltaica .  
 
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, per a l’execució 
de les obres consistents en instal·lació solar fotovoltaica. 
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 annexada el dia 20 de setembre 
de 2021, amb ID Registre E2021003643 per la qual s’aporta documentació a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- L’article 4 de l’Ordenança municipal sobre la incorporació d’instal·lacions de 
producció d’energia solar fotovoltaica a disposa que en cobertes inclinades, els 
captadors solars estaran integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle 
d’inclinació i l’orientació dels captadors amb els del pla de la coberta on es 
posin i es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. 
En cap cas podran sobrepassar la superfície de la projecció de la planta ni el 
gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. 
En el mateix article, regula que en cobertes planes no es podrà sobrepassar el 
gàlib superior format per una línia horitzontal situada a 1,20 respecte el forjat de 
coberta. El projecte incorpora una secció en la qual s’acota la placa a 1,10m 
respecte el forjat. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) i segons 
condicions detallades en l’article 5.4 de l’ordenança. 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 8.103,00 € 

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

 
o Base imposable: 8.103,00 €. 

o Quota:  8.103,00 € x  3,00 % =  243,09 € 

Quota: aplicant el 75% de bonificació: 60,77 € 

 
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  8.103,00 €) = 38,10 € 
 

TOTAL: (Impost)  60,77 € + (Taxa)  38,10 €  =  98,87 Euros 

 
 
Resultat: >Aprovat per unanimitat. 
 
 
10.0.- LLICENCIA OBRES 146-21 
 
     
Expedient núm.:  146/21 
Objecte: realitzar un pou amb sondes per la comprovació de temperatures  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
realitzar un pou amb sondes per la comprovació de temperatures.  
 
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 per a l’execució 
de les obres consistents en realitzar un pou amb sondes per la comprovació de 
temperatures. 
 
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. 

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

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



 
 

 
 

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

que executarà els treballs.  
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 
LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 2.000,00 € 
i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  2.000,00 € 
o Quota:   2.000,00 € x  3,00 % =  60,00 € 

 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències 
urbanístiques 

Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de  2.000,00 € ) =  32,00 € 
 
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
Càlcul de la taxa segons l’Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació de la 
via pública 

Article 6: taxa ocupació via pública 1,049 €/m2dia = 1,049 €/m2dia x 3,00 m2 x 4 dia = 12,60 € 
   

TOTAL: (Impost)  60,00 € + (Taxa)  32,00 € + (Taxa ocupació) 12,60 € = 104,60 Euros 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
11.0.- LLICENCIA OBRES 150-21 
 
     
Expedient núm.:  150/21 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
construcció d'una piscina.  
 
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, per a l’execució 
de les obres consistents en construcció d'una piscina. 
 
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: 
 

- Els paràmetres específics per la construcció de piscines queden regulats en 
l’article 47.23 de la normativa del POUM, modificat en la Modificació Puntual 
num 5 sobre esmenes i aclariments. 
1. S’entén per piscines totes aquelles construccions o instal·lacions destinades 

a contenidors d’aigua diferents dels dipòsits, ja sigui piscines pròpiament 
dites, estanys o fonts, tinguin un caràcter permanent o desmuntable, siguin 
exteriors o coberts. 

2. Per a habitatges unifamiliars la seva capacitat conjunta no excedirà dels 
setanta cinc metres cúbics (75 m3), a la qual podrà afegir-se, en el cas de 
l’habitatge plurifamiliar, cinc metres cúbics (5 m3) per habitatge servit inclòs 
en la mateixa parcel·la, fins a un màxim de cent setanta metres cúbics (170 
m3). 



 
 

 
 

3. Les piscines s’hauran de mantenir dins de les plataformes d’anivellament del 
terreny i s’hauran de separar com a mínim un metre (1 m) dels límits de 
parcel·la; en cas que en sobresurtin, la seva superfície computarà als efectes 
d’ocupació de parcel·la i hauran de respectar els límits d’edificació per a cada 
zona. 

 
Del contingut d’aquests articles es dedueix que existeixen dues tipologies: les 
anivellades al terreny i les que sobresurten de la rasant natural. En aquest últim 
cas té la condició d’edificació i cal adequar-se a les separacions dels límits de 
la zonificació on es trobin incloses. Quan estan anivellades al terreny natural 
cal separar-se com a mínim  un metre dels límits de la parcel.la. 

 
- 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. 

- 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.  

 
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 
8.562,14 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 17.987,20 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

 
Superfície de piscina : 32,00 m2   
32,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,00(Cu )= 17.987,20 € 
 

o Base imposable:  17.987,20 €. 
o Quota:  17.987,20 € x  3,00 % = 539,61 € 

 
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 17.987,20 € = 47,98 €) 

 

TOTAL: (Impost)  539,61 € + (Taxa) 47,98 €  = 587,59 € Euros 

 



 
 

 
 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
12.0.- APROVACIÓ PROJECTE DE REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I 
ESTASSADA DEL SOTABOSC DE LA FRANJA PERIMETRAL DE LA 
URBANITZACIÓ DE L'ALBEREDA 
 
     
D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, va aprovar en data 18 d’agost 
de 2020 el Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de l’esmentada llei, en el qual 
es determina quines són les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el 
terme municipal, que han de complir amb les obligacions imposades per la Llei 5/2003, 
de 22 d’abril, ja esmentada. 
 
La Llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la 
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La 
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions 
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància 
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica 
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
Vista la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix diverses 
obligacions per a les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions situades en zona 
forestal o en la seva proximitat. 
 
Vist l’article 4.4 de la Llei 5/2003, preveu que en el supòsit que els obligats no 
complissin amb l’execució de les mesures per la prevenció d’incendis forestals 
corresponent a la lletra b) de l’article 3.1 de la Llei 5/2003, correspon a l’Ajuntament 
substituir-los en el compliment, amb la facultat de recórrer a l’execució forçosa, sota la 
forma de l’execució subsidiària. 
 
Vist l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, recull entre els diversos mitjans 
d’execució forçosa l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat quan, per tractar-se 
d’actes no personalíssims, puguin ser realitzats per persona diferent a l’obligat, amb la 
facultat de poder liquidar provisionalment i per endavant el cost de l’execució, sens 
perjudici de la liquidació definitiva que es practicarà un cop finalitzat l’objecte de 
l’execució. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Procedir a l’execució de forma subsidiària per aquest Ajuntament,  

d’acord amb les mesures de prevenció d’incendis forestals a la 
urbanització de l’Albereda, descrites en l’article 3.1 lletra b) de la Llei 
5/2003. 

 



 
 

 
 

Segon.-  Ordenar la tramitació del procediment per a la contractació per 
l’execució les esmentades tasques. 

 
 
 
Tercer.- Notificar aquest acord, als propietaris (annex adjunt) de les finques del 

sector afectat de la urbanització de l’Albereda. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació a la propera 

sessió que se celebri. 
 

 

Tram Subtram Referència superfície (m²) 

1 a 08218A00200002 266,40 

1 b 08218A00209000 897,23 

1 c 08218A00209000 52,63 

2 a 08218A00200002 826,28 

2 b 08218A00200007 31,28 

2 c 08218A00200008 36,72 

2 d 08218A00209004 148,94 

2 e 08218A00209000 114,18 

2 f 08218A00209008 49,66 

3 a 08218A00200002 4568,98 

3 b 08218A00209000 557,57 

3 c 08218A00209000 97,48 

4 a 08218A00200002 299,73 

4 b 08218A00200001 107,34 

4 c 08218A00209003 106,29 

5 a 08218A00200001 1185,79 

5 b 08218A00209000 158,41 

5 c 4122818DG4442S 41,58 

6 a 4122818DG4442S 2496,42 

6 b 4122817DG4442S 28,94 

7 a 08218A00209000 211,62 

7 b 08218A00609000 701,13 

8 a 4122818DG4442S 1963,40 

9 a 4122818DG4442S 915,81 

10 a 08218A00200001 2120,77 

10 b 08218A00209000 912,96 

10 c 4122818DG4442S 1099,11 

11 a 08218A00200001 1207,78 

11 b 08218A00200001 101,75 

11 c 08218A00209000 2616,26 

12 a 08218A00200001 1442,17 



 
 

 
 

12 b 4122822DG4442S 176,70 

 
 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
13.0.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
  Per Decret de l’alcaldia de data 9 de juny de 2021 es va adjudicar el contracte de 
serveis consistent en la redacció del projecte executiu reforma de l’enllumenat públic  a 
l’empresa Trenchs Enginyeria i Arquitectura SL. 
 
Vist el projecte “Reforma de l’enllumenat públic de Sant Julià de Vilatorta” amb un 
pressupost de 321.117, 93 més 67.434,77 € en concepte d’IVA, projecte que conté el 
corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Vist el que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya en relació al 
procediment de tramitació d’un projecte d’obra ordinària. 
 
Atès que la competència per a l’aprovació del projecte amb un import inferior al 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost correspon, per delegació de l’alcalde, a la Junta 
de Govern Local,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte “Reforma de l’enllumenat públic de Sant Julià 
de Vilatorta” amb un pressupost de 321.117, 93 més 67.434,77 € en concepte d’IVA, 
projecte que conté el corresponent estudi de seguretat i salut. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de trenta dies hàbils 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB, al web de 
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal, període durant el que es podran presentar 
al·legacions davant l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Disposar que en cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació en el 
tràmit d’informació pública, l’aprovació inicial del projecte esdevindrà definitiva sense 
necessitat de prendre cap altre acord. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
14.0.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE SUBSTITUCIÓ DE 
LES LLUMENERES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A TRAVÉS DE L'ACORD MARC 
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS D'ELEMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
A L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L'ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 



 
 

 
 

administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2019, va 

acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament d’elements d’eficiència energètica 

en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01) 

a les empreses seleccionades següents:  

ESITEC ENERGIA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 1.1.4. 

GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, i 

1.1.4. 

SONIGEO SERVICIOS ENERGÉTICOS SL pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 

INGENIEROS EMETRES SLP pels lots 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, i 1.2.4. 

CITLED SLU, pels lots 1.1.1, 1.1.3, i 1.1.4. 

ENRIC MORAN pel lot 1.1.2. 

LA VOLA 1981 SA  pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, i 1.2.4. 

MIATEC INNOVA SL pels lots 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.14, 3.18, 3.19, 3.21 i 

3.22. 

NOVATILU SL pel lot 2.1.  

ELECTRICITAT BOQUET SL pels lots 2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.16, 2.2.17, 

2.3.9, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.19, 2.3.20, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 i 4.2.4. 

UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU pels lots 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.11, 

2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5. 

CITELUM IBERICA SA pels lots 2.1, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.15, 2.2.18, 

2.3.12, 2.3.14, 2.3.18, 2.3.22, 2.3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

CM SALVI SL pel lot 2.1. 

SACOPA SAU pel lot 2.1. 

PROVEIMENTS D’AIGUA SA pels lots 2.2.7, 2.2.8, 2.2.21, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.21, 

3.9, 3.16, 3.17 i 3.20.  

MUNTATGES LLEIDA SA pels lots 2.2.14, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, 2.3.6, 

2.3.10, 2.3.11, 2.3.13 i 2.3.15. 

ALUMBRADOS VIARIOS SA pels lots 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5. 

UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (SORIGUÉ) i IMESAPI SA 

pels lots 3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 3.23, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

CLECE SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

ELECNOR SA pel lot 4.1.  

ELECTROTECNIA MONRABAL SLU pel lot 4.1. 

ENDESA ENERGIA SAU pel lot 4.1. 

OHL SERVICIOS INGESAN SA pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS pels lots 4.1, 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

SOLER ENERGY SERVICE pels lots 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4. 

2.- En data 27 de maig de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses ESITEC ENERGIA SL, 

GESTIÓ D’ENGINYERIA i ARQUITECTURA SL, SONIGEO SERVICIOS 

ENERGÉTICOS SL, INGENIEROS EMETRES SLP, CITLED SLU, ENRIC MORAN, 



 
 

 
 

LA VOLA 1981 SA,  MIATEC INNOVA SL,  NOVATILU SL, ELECTRICITAT BOQUET 

SL, UTE ETRABONAL-ETRALUX SAU, CITELUM IBERICA SA, CM SALVI SL, 

SACOPA SAU, PROVEIMENTS D’AIGUA SA, MUNTATGES LLEIDA SA, 

ALUMBRADOS VIARIOS SA, UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 

(SORIGUÉ) i IMESAPI SA, CLECE SA, ELECNOR SA, ELECTROTECNIA 

MONRABAL SLU, ENDESA ENERGIA SAU, OHL SERVICIOS INGESAN SA, 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCIONES ELÉCTRICAS i SOLER ENERGY 

SERVICE.  

3.-  En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 28 d’octubre de 

2019 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser 

adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de 

l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va 

acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els 

drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre 

efecte jurídic, procedint-se a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats 

cedida, cedent i cessionària, el dia 12 de novembre de 2019. 

4.-  En data 18 de gener de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM acordà 

l’aprovació inicial de la primera pròrroga de l’Acord marc de serveis i subministrament 

d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Expedient 2017.01), per un període addicional de 12 mesos. 

5.- En data 22 de febrer de 2021, s’aprovà definitivament la primera pròrroga de 

l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 

l’enllumenat públic (Expedient 2017.01) per un període addicional de 12 mesos més,  

des del 27 de maig de 2021 fins a 29 de maig de 2022, excepte amb l’empresa 

SACOPA SAU. La formalització és dur a terme el 7 d’abril de 2021. 

6.- Que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en data 19 de desembre de 2012, va 

aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de 

Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament 

Local, té constituït. 

 

7.- Vist el projecte de reforma d’enllumenat públic del municipi de Sant Julià de 

Vilatorta redactat per Trenchs, Enginyeria i Arquitectura S.L. amb un pressupost de 

contracte de 388.552,70 € IVA inclòs. 

 

8.- Vist el pressupost  de substitució de llumeneres presentat per Proveïments d’Aigua 

S.A. d’acord amb el lot 2.2.8 de l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis 

amb un import total de 388.551,90 €, IVA inclòs i elaborat d’acord amb el projecte 

redactat per Trenchs Enginyeria i Arquitectura S.L..  

 

Vista la delegació de la competència de l’alcalde a favor de la Junta de Govern Local 

per a la contractació d’obres d’imports de fins el 10% dels recursos ordinaris del 

pressupost vigent. 

 

FONAMENTS DE DRET 



 
 

 
 

 Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a 

la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles 

concordants del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de 

l’entrada en vigor de la nova LCSP.  

 Articles 219 a 222  de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de 

l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

 Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 

corresponents documents contractuals. 

 Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 

 Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 

regeixen l’Acord marc del subministrament de serveis i subministrament 

d’elements d’eficiència energètica en enllumenat públic associats a les entitats 

locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 52/2018, de 

6 de setembre i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

Per tot això, 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.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la primera 

prorroga de l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2017.01).  

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària PROVEÏMENTS D’AIGUA 

S.A. dels  bens i serveis següents:  

 



 
 

 
 

 

 

 
 

Tercer.- Aprovar la despesa  plurianual per import de 388.551,90 €, IVA inclòs, que 

s'imputarà dins del pressupost municipal dels anys 2021, i 2023 a càrrec de l'aplicació 

pressupostària 10.165.623.00, d’acord amb el següent desglossament: 

 



 
 

 
 

Exercici pressupostari  import 

2021 190.613,24 € 

2023 197.938,66 € 

 

La part corresponent a l’exercici 2023 resta condicionada a la consignació de l’import 

en el pressupost. 

 

Quart.- Condicionar aquest acord al resultat del tràmit d’informació pública del projecte 

aprovat inicialment de reforma d’enllumenat públic del municipi de Sant Julià de 

Vilatorta redactat per Trenchs, Enginyeria i Arquitectura S.L. 

 

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària PROVEIMENTS 

D’AIGUA S.A. – PRODAISA, a l’ACM i a la Central de Compres així com a la resta 

d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Sisè.- Notificar aquesta adjudicació a l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energia als efectes d’acreditar la contractació en el marc de les ajudes a entitats locals 

per a projecte d’inversió en economia baixa en carboni a través de la plataforma 

habilitada per l’IDAE.  

 

Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
15.0.- PROPOSTA SOL·LICITUD SUBVENCIO TRACTAMENT ARXIVISTIC 
CATALEG DIPUTACIO 2021 
 
 Atès que el Catàleg de Serveis del 2021, de la Diputació de Barcelona, té oberta la 
convocatòria “Tractament arxivístic, conservació restauració dels arxius municipals 
(fons documental)”, per a demanar suport a les necessitats d’aquests arxius, adherits a 
la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM). 
 
Tenint en compte que cal formalitzar la sol·licitud a l’Àrea de Cultura, de la Diputació 
de Barcelona, abans del 31 d’octubre de 2021. 
 
Vista la proposta de l’arxiver de la documentació de l’arxiu que està en mal estat i que 
cal restaurar i conservar:  
 

- Llibre d’amillarament (1945-1946)  
- Llibre d’actes de la Junta municipal (1914-1922) 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de l’ajut de tractament arxivístic, conservació i 
restauració a la Diputació de Barcelona segons la proposta de l’arxiver. 
 
Segon.- Sol·licitar el recurs tècnic “Tractament arxivístic, conservació i restauració dels 
arxius municipals(fons documentals)” del Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de 
Barcelona. 
 



 
 

 
 

Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
16.0.- SOL·LICITUD PARADA MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada E2021004065 i en data 18 d’octubre de 2021 
per a la concessió d’una parada de productes de roba d’esport, de dona i home al 
mercat setmanal municipal. 

 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i concedir permís per a la instal·lació d’una 
parada de productes de roba d’esport, de dona i home al mercat setmanal municipal 
de Sant Julià de Vilatorta. 

  
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament.  

 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  
Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 
documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi treballin. 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
17.0.- SOL·LICITUD DE PARADA MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada E2021004066 i en data 18 d’octubre de 2021 
per a la concessió d’una parada de productes de llenceria al mercat setmanal 
municipal.  

 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i concedir permís per a la instal·lació d’una 
parada de llenceria al mercat setmanal municipal de Sant Julià de Vilatorta. 

  



 
 

 
 

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament.  

 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  
Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 
documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi treballin. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
18.0.- SOL·LICITUD DE PARADA MERCAT MUNICIPAL 
 
Vista la sol·licitud amb registre d’entrada E2021004067 i en data 18 d’octubre de 2021 
per a la concessió d’una parada de productes de roba d’home al mercat setmanal 
municipal.  

 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és 
l’alcalde president de la corporació segons el que disposa l’article 21.1 q) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, competència delegada a 
la Junta de Govern Local.  

 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i concedir permís per a la instal·lació d’una 
parada de productes de roba d’home al mercat setmanal municipal de Sant Julià de 
Vilatorta. 

  
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de recaptació per a la 
seva gestió de cobrament.  

 
Tercer.- Condicionar l’efectivitat de la present autorització al compliment de les 
següents condicions:  

- Que es faci el pagament de les taxes corresponents, segon l’Ordenança fiscal 
corresponent.  

- El lloc de venda serà assenyalat pels vigilants municipals.  
Que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació s’aporti la 
documentació següent: Alta IAE de l’activitat, Alta SS de les persones que hi treballin. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
19.0.- PLAÇA APARCAMENT PERSONA AMB DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per referent a la petició d’un espai 

d’estacionament provisional a l’adreça carrer Sant Roc número 34  de Sant Julià de 

Vilatorta per poder facilitar els desplaçaments d’una senyora amb discapacitat 
reconeguda, i amb el següent número de registre d’entrada: 
 



 
 

 
 

1. E2021004073, en data 18 d’octubre de 2021, sol·licitant una plaça 
d’aparcament provisional per a persones minusvàlides al carrer Sant Roc. 

 
Vista la valoració efectuada per la treballadora social de l’Ajuntament amb resultat 
favorable a la  la reserva d’estacionament de vehicles de persones amb discapacitat i 
mobilitat reduïda davant del seu domicili habitual.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la creació d’una plaça d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda al carrer Sant Roc número 34 d’aquest municipi la qual tindrà caràcter 
provisional almenys mentre durin les circumstàncies que han motivat la seva creació. 
 
Segon.- Encarregar a la brigada municipal la senyalització de la plaça d’aparcament 
com a plaça per a persones amb mobilitat reduïda a l’adreça indicada i informar-ne als 
vigilants municipals. 
 
Tercer.- Notificar a la persona interessada aquesta resolució als efectes oportuns. 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
20.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS DUS 5000 CONVOCADES PER L'IDAE 
 
Vist el Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, pel que es regula la concessió directa 
d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d’energia neta a municipi de 
repte demogràfic (PROGRAMA DUS 5000), en el marc del Programa de Regeneració i 
Repte Demogràfic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Vista la convocatòria de les subvencions publicada per l’Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energia a la BDNS per la qual el termini de presentació de sol·licituds 
s’inicia el 5 de novembre de 2021 i finalitza el 5 de novembre de 2022. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pot ser beneficiari de les subvencions i 
te prevista l’execució de les següents actuacions que es corresponen amb l’objecte de 
la convocatòria definit a l’article 1 del RD 692/2021, actuacions incloses en les 
mesures elegibles segons l’article 9 i 10 de l’esmentat Reial Decret, i que per altra 
banda disposen d’un cronograma definit,  
 

- Una primera actuació consistent en la reducció de la demanda i el consum 
energètic a l’edifici públic biblioteca municipal mitjançant la limitació i reducció 
de la demanda energètica mitjançant la millora de l’envolupant de l’edifici i la 
instal·lació d’enllumenat interior LED 

 
- Un a segona consistent en el foment de l’ús d’energia elèctrica provinent de 

fonts renovables mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
destinades a l’autoconsum de l’edifici públic biblioteca municipal sense 
emmagatzematge. 

 
- Una tercer, que és la reducció del consum d’energia final d’origen fòssil i les 

emissions de diòxid de carboni mitjançant la instal·lació de generació tèrmica 



 
 

 
 

renovable destinada a satisfer la demanda d’aigua calenta sanitària, calefacció 
i refrigeració de l’edifici públic biblioteca municipal. 

 
- I, finalment, una quarta actuació consistent en la millora de la qualitat de 

l’entorn, reducció del consum d’energia final i les emissions de diòxid de 
carboni i millora del coneixement del consum energètic mitjançant la reforma de 
les instal·lacions municipals d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior 
existents i mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació (TIC). 

 
En aquest sentit, s’ha plantejat presentar sol·licitud a les línies de les mesures 1, 2 i 3 
per a les actuacions que es duran a terme a l’edifici de l’Arca de Noè on es situarà la 
futura biblioteca municipal així com també presentar sol·licitud per a la línia de 
mesures 4 per a l’actuació de reforma integral de l’enllumenat de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Atès que una mateixa entitat pot ser beneficiària de vàries sol·licituds d’ajuda i que les 
quatre actuacions proposades són projectes singulars locals d’energia neta que 
aconseguiran una reducció d’emissions i que compleixen amb els requisits establerts a 
les bases. 
 
Tenint en compte que es tracta d’uns ajuts de concurrència no competitiva i que es pot 
presentar sol·licitud fins el dia 5 de novembre de 2022 o fins que s’esgoti el pressupost 
disponible. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a l’Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energia en el marc del Programa DUS 5000 per a les següents mesures i 
actuacions: 

- Mesura 1 – Reducció de la demanda i el consum energètic a l’edifici públic de 
l’Arca de Noè on s’ubicarà la biblioteca municipal mitjançant la limitació i 
reducció de la demanda energètica mitjançant la millora de l’envolupant de 
l’edifici i la instal·lació d’enllumenat interior LED. 

- Mesura 2 – Foment de l’ús d’energia elèctrica provinent de fonts renovables 
mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques destinades a 
l’autoconsum de l’edifici públic de l’Arca de Noè on s’ubicarà la biblioteca 
municipal sense emmagatzematge. 

- Mesura 3 – Reducció del consum d’energia final d’origen fòssil i les emissions 
de diòxid de carboni mitjançant la instal·lació de generació tèrmica renovable 
destinada a satisfer la demanda d’aigua calenta sanitària, calefacció i 
refrigeració de l’edifici públic de l’Arca de Noè on s’ubicarà la biblioteca 
municipal. 

- Mesura 4 –   Millora de la qualitat de l’entorn, reducció del consum d’energia 
final i les emissions de diòxid de carboni i millora del coneixement del consum 
energètic mitjançant la reforma de les instal·lacions municipals d’enllumenat, 
il·luminació i senyalització exterior existents i mitjançant la utilització de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 

 
Segon.- Acceptar expressament el procediment regulat en el Reial Decret 692/2021, 
de 3 d’agost, pel que es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions a 
projectes singulars locals d’energia neta a municipi de repte demogràfic (PROGRAMA 



 
 

 
 

DUS 5000), en el marc del Programa de Regeneració i Repte Demogràfic del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Tercer.- Aprovar la memòria descriptiva de les següents actuacions: 

- Mesura 1 – Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e 
infraestructuras públicas referent al projecte de rehabilitació de l’edifici de l’Arca 
de Noè. Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta amb un pressupost de despesa 
elegible de 148.825,34 €, IVA inclòs, del qual es demanarà una subvenció de 
126.501,54 €. 

- Mesura 2 – Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, 
con o sin almacenamiento referent al projecte de rehabilitació de l’edifici de 
l’Arca de Noè. Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta amb un pressupost de 
despesa elegible de  23.936,03 €, IVA inclòs, del qual es demanarà una 
subvenció de 6.765,47 €. 

- Mesura 3 – Instalaciones de generación tèrmica renovable y redes de calor y/o 
frío referent al projecte de rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè. Biblioteca 
de Sant Julià de Vilatorta amb un pressupost de despesa elegible de 
178.668,43 €, IVA inclòs, del qual es demanarà una subvenció de 151.868,16€. 

- Mesura 4 – Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e 
inteligente, smart rural y TIC referent al projecte Reforma de l’enllumenat públic 
de Sant Julià de Vilatorta amb un pressupost de despesa elegible de 
493.418,50€, IVA inclòs, del qual es demanarà una subvenció de 419.405,73 €. 

 
Quart.- Prendre el compromís per habilitar el crèdit pressupostari amb caràcter 
plurianual per l’import de les anualitats previstes i per finançar la totalitat del projecte 
amb caràcter previ al cobrament de l’ajuda. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de la sol·licitud de subvenció, per a 
la signatura de les declaracions responsables exigides en la convocatòria, així com per 
a tots aquells tràmits que siguin necessaris durant el procediment. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’IDAE annexant certificat del present acord en la 
sol·licitud d’ajut, als efectes oportuns. 
 
Setè.- Sotmetre al Ple aquest acord per a la seva ratificació. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat 
 
 
21.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
Vista la sol·licitud d’ocupació de via pública amb taules i cadires per part de la titular de 
l’activitat de restauració de Cal Teixidor de Vilalleons, la Junta acorda demanar informe 
a l’enginyer municipal perquè determini les condicions i la delimitació de l’espai 
d’ocupació de l’espai públic. 
 
22.0.- SEGUIMENT CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS D'ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions que han sortit publicades des de 
la darrera sessió de la Junta per part de les diferents Administracions Públiques i que 
es gestionaran des de cada regidoria en funció de les delegacions corresponents. 



 
 

 
 

 
23.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte als regidors i regidores dels registre d’entrada relatius a queixes i 
suggeriments des de la darrera sessió que es gestionaran des de cada regidoria en 
funció de les delegacions corresponents. 
 
 
 
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, 


