
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2021000010  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 25 de maig de 2021 
Horari: De les 19:00 hores a les 23:00 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 
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2.- RELACIONS DE CONTRACTES 
3.- LLICÈNCIA OBRES 105-20 
4.- LLICÈNCIA OBRES 65-21 
5.- LLICENCIA OBRES 77-21 
6.- LLICENCIA OBRES 79-21 
7.- LLICÈNCIA SEGREGACIÓ 
8.- LLICÈNCIA 1A. OCUPACIÓ 8-20 
9.- APROVACIO DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA 
D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC PER AL CASAL D'AVIS 
10.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL I GESTIÓ DE 
LEGIONEL·LOSIS A SANT JULIÀ DE VILATORTA 
11.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENTS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL 
PASSEIG MOSSÈN CINTO VERDAGUER I CARRER PARA MANYANET 
12.- CERTIFICACIÓ NÚM.2 CONTRACTE D'OBRA URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
LA CREU DEL TALL 
13.- CERTIFICACIO 7, ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS CONTRACTE OBRA 
URBANITZACIÓ DE LA RAMBETA I ITINERARI PER A VIANANTS DE LA CARRETERA 
BV5201 A LA FONT D'EN TITUS 
14.- BASES I CONVOCATORIA DE TRES PLACES DE MESTRE/A D'EDUCACIO 
INFANTIL 
15.- BASES I CONVOCATORIA DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ 
INFANTIL MITJANÇANT PROCEDIMENT D'ESTABILITZACIÓ 
16.- BASES I CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INFANTIL 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ 
17.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 



 
 

 
 

18.- SOL·LICITUD DE PAS CURSA CICLISTA CLUB ATLÈTIC AMER 
19.- ALTRES INFORMACIONS 
19.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
19.2.- CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de govern local de data 10 de maig de 2021, proposant l’aprovació de la 
mateixa. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
2.0.- RELACIONS DE CONTRACTES 
 
La següent relació de de despeses 10/2021 respon a la contractació per als 
conceptes, imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, 
tenint en compte el que preveu l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, sense alterar l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació i justificant la necessitat. 
 
En conseqüència es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació de contractes i de la corresponent despesa, restant pendent l’ordenació de 
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/2021/847 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 21035999 42,10 

10/05/2021 
AOC:100784757 1,071 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 
295972 ; Actual BN= 297043 Ubicación: PÇA. 

08/05/2021 

  F/2021/848 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A609047 406,07 

10/05/2021 
AOC:100761663 GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. / TOALLITAS STRONG ECO "V" 2C 
C-3800 / PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45 

07/05/2021 

  F/2021/849 4558EX 
 

2021/033 330,00 

10/05/2021 
AOC:100793645 Pel servei autocar 30 places escola BELLPUIG a Collformic el dia 22 d'abril 
de 2021 

30/04/2021 

  F/2021/850 G67132720 ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA 2021-ASC-731 1.300,00 

11/05/2021 AOC:100793528 Actuació 4/04 Caramelles So de Cobla 2021. 10/05/2021 

  F/2021/852 26296X 
 

01/0/0002588 150,62 

11/05/2021 
AOC:100873728 BOSSA DEIXALLES ROTLLO 55/60 S/NANSA / BOSSA DEIXAL. G-100 
895X105 10 U. NEGRE / SIPCAM ANTIFORMIGUES 500 

10/05/2021 

  F/2021/853 2574FX 
 

33 1.244,32 

12/05/2021 AOC:100899336 MENUS CENTRE DE DIA 30/04/2021 

  F/2021/854 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 69 37,91 

12/05/2021 AOC:100932973 COCA PER DIADA RECOLLIDA DE RESIDUS AJUNTAMENT 12/05/2021 

  F/2021/855 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-117 48,36 

12/05/2021 
AOC:100894947 carn picada de porc / pit de pollastre / formatge manxego ventero / ous mitja 
dotzena 

12/05/2021 

  F/2021/857 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. A 1381 44,56 



 
 

 
 

13/05/2021 AOC:100997418 LWDR1050 TAMBOR IMPRESORA 06/05/2021 

  F/2021/910 B61118907 PROKIPTON SL 

 

21   3688 64,17 

17/05/2021 
AOC:101187396 BRIL GLOBBAL 1.0 A.DURES    GARRAFA 10 KG       / AMON PLUS  
GARRAFA 5 KG                         1  / ROT 

10/05/2021 

  F/2021/911 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 210003771 48,78 

17/05/2021 
AOC:101205758 DISPENSADOR PAPER METXA FUME GC / TACO AUTOPERFORANTE 
METALICO (100 UNIDADES) / PINZA DE ALCANCE DE OBJETO 

15/05/2021 

  F/2021/912 2539NX 
 

29 2.215,17 

17/05/2021 
AOC:101202433 ALBARA 08/21 PATULEIA / ALBARA 09/21 CURSA DE LA DONA / 
ALBARA 10/21 PATULEIA / ALBARA 11/21 PATULEIA / AL 

30/04/2021 

  F/2021/913 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01 / 9942 555,34 

17/05/2021 
AOC:101213777 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional 
Ajuntament / 1/5/2021 - 31/5/2021) / Quot 

01/05/2021 

  F/2021/914 A58103805 PINTURES VIC SA 20210100003812 705,55 

18/05/2021 
AOC:101273651 GRACO BUSE RAC 5 262317 / PeVé DISSOLVENT NETEJA / GRACO 
BOQUILLA RAC X PAA317 / GRACO BUSE RAC 5 262317 / 

15/05/2021 

  F/2021/915 A58385691 ROVIRA VIC SA 

 

210847 49,01 

18/05/2021 AOC:101276507 7213FG SABATA N.41 15/05/2021 

  F/2021/916 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2021/D3/000256 118,54 

18/05/2021 
AOC:101267345 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE GLUTEN / 6 CARN / 3 
VERDURA / 3 CARN 

18/05/2021 

  F/2021/917 Q0801494F INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA 600,00 

18/05/2021 AOC:101301782 2020/00320 CURS VIGILANT MUNICIPAL-  18/05/2021 

  F/2021/918 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 2910 50,82 

18/05/2021 
AOC:101307672 ENQUADERNADOR FASTENER Q-CONNECT PLASTIC E-CLIPS C / 
COMMENT|FASTERNER COLOR BLAU / COMMENT|SUBCARPETA GRO 

14/05/2021 

  F/2021/919 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045956633 722,95 

19/05/2021 
AOC:101342751 CUCHILLA-TRITURAR-2T-D300MM-20MM  / MANGUERA-PROFESIONAL-
4C-D1/2-30M  / DESOXIDANTE-ROST-OFF-PLUS-400ML  / 

14/05/2021 

  F/2021/920 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4045956634 52,51 

19/05/2021 
AOC:101342779 TOR-AVELL-MD-Z2-(A2K)-4,5X70/40  / TOR-AVELL-MAD-(A2K)-4X50/45-
GG 

14/05/2021 

  F/2021/921 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-123 75,62 

19/05/2021 
AOC:101346179 burguer meat de vedella / ous mitja dotzena / pit de pollastre / bistec extra / 
pernil de gall dindi 

19/05/2021 

  F/2021/922 J64534506 PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA PUBLICA S.C.P. F-21-048 181,50 

19/05/2021 
AOC:101346678 Factura corresponent als "SERVEIS D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN EL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE D¿OB 

19/05/2021 

  F/2021/923 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/271 206,41 

17/05/2021 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS 11/05/2021 

  F/2021/924 B63063929 AUSA GEL SL 

 

A/270 190,17 

17/05/2021 SUBMINISTRAMENT PEIX PER LA LLAR D'INFANTS 11/05/2021 

  F/2021/925 3172AX 
 

157 18,19 

17/05/2021 NOTA SIMPLE 

 

08/04/2021 

  F/2021/926 4566B 
 

N000282/2021 20,00 

18/05/2021 VAL GEOCATCH TORTÍ 05/05/2021 

  F/2021/928 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 106,17 

18/05/2021 SUBMINISTRAMENT GAS SET FONTS 12/05/2021 

  F/2021/929 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 325 114,49 

19/05/2021 
AOC:101372910 REF : MATERIAL ENTREGAT BRIDAGA- OFICINA AJUNTAMENT- PHI 
CROEPRO LED 9W 4P 4000K / TASSA RECICLATGE ECOREE 

19/05/2021 

  F/2021/932 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 326 67,76 

19/05/2021 
AOC:101400570 REF: CENTRE DE DIA  material entegat brigada- celer tub led 9w 4000k / 
tassa reciclatge ecorae / CLIP POLI 

19/05/2021 

  F/2021/934 2624YX 
 

202134 302,50 

19/05/2021 
AOC:101408789 Presentació dels actes de Pascua 2021 en directe / Presentació de la Casa 
de les Caramelles en directe / G 

19/05/2021 

  F/2021/935 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 210156 32,91 

20/05/2021 AOC:101441356 Etiquetes ambulantes fort concours pintura (58x40) 20/05/2021 

  F/2021/936 B58826819 GRAFICSER 

 

A 629 602,60 



 
 

 
 

20/05/2021 
AOC:101474027 RETOLACIÓ VEHICLE NISSAN E NV200 DE COLOR BLANC AMB VINIL 
DE TALL VERMELL 9859-00 + VINIL IMPRESSIÓ DIGITA 

15/05/2021 

  F/2021/937 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 327 59,64 

20/05/2021 
AOC:101455009 REF: PISINES MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- JUNTA PLANA AMB 
LLENGUETA DN65 / JUNTA PLANA AMB LENGUETA DN80 / C 

20/05/2021 

  F/2021/938 4566BX 
 

N000284/2021 25,35 

20/05/2021 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES FARMACEUTICS PER PATULEIA 17/05/2021 

   
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- LLICÈNCIA OBRES 105-20 
 
Expedient núm.:  105/20 
Objecte: millora i reforç del forjat existent  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en 
millora i reforç del forjat existent.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, per a l’execució 
de les obres consistents en millora i reforç del forjat existent. 
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. 

- No es podran començar les obres de nova planta fins a portar el projecte 
executiu visat, així com l’estudi bàsic de seguretat i salut, full d’assumpció de 
les obres per part d’arquitecte tècnic i full de justificació del control de qualitat. 

- En aplicació del punt 3 del capítol 1 del Codi Tècnic de l’Edificació caldrà donar 
compliment a totes les exigències bàsiques del CTE que siguin d’aplicació, 
sempre que siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció, tal com 
queda reflectit en el projecte i també en els aspectes que no s’hi detallen però 
que també siguin d’aplicació.  

- 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. 

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

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

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 4,00 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 
 



 
 

 
 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
4.200,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 6.960,84 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal: 

Superfície de sostre : 13,90 m2   
13,90 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 0,70(Ct) x 1,40(Cu)= 6.960,84 € 

 
o Base imposable :  6.960,84 € 
o Quota:  6.960,84 € x  3,00 % =  208,82 € 

 
 
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 6.960,84 €) =  36,96 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  208,82 € + (Taxa)  36,96 € = 245,78 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- LLICÈNCIA OBRES 65-21 
 
Expedient núm.:  65/21 
Objecte: construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Acabar l'edifici, 70%  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Reformes 
i Noves Construccions Erra SLU i que consisteix en construcció d'un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres. Acabar l'edifici, 70%.  
 
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'un edifici plurifamiliar entre mitgeres. Acabar 
l'edifici, 70%. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 9 d’abril de 2021, 
amb ID Registre E2021001332 per la qual es sol·licita llicència d’obres per 
acabar l’edifici. 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 5 de juny de 2020, 
amb ID Registre E2020001886 per la qual es modifica el projecte bàsic a 
requeriment de l’Ajuntament. 

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

- Tant el color de la fusteria com de l’acabat de façana s’adequarà a la carta de 
colors admesa per la normativa del POUM; annex III. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 



 
 

 
 

- 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. 

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

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

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

 
Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
397.075,00 € que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 551.488,34 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal: 

Superfície construïda garatge : 282,85 m2 
Superfície construïda habitatge : 565,84 m2 

848,69 m2 
282,85 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,00(Cu)= 145.102,05 € 
565,84 m2 x 513,00 €/m2(Mb)  x 1,00(Ct) x 1,40(Cu)= 406.386,29 € 

551.488,34 € 

S’aplicarà el 70% restant per tal d’acabar l’edifici, que puja a 386.041,84 € 

 

o Base imposable : 386.041,84 € 
o Quota:  386.041,84 € x 3,00 % = 11.581,25 € 

 
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 386.041,84 €) =  416,04 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  11.581,25 € + (Taxa) 416,04 € = 11.997,29 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 77-21 
 
Expedient núm.:  77/21 
Objecte: pintar façana i construcció de pèrgola  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència que consisteix en pintar 
façana i construcció de pèrgola.  



 
 

 
 

 
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 pintar façana i construcció de pèrgola. 
 
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 12 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

- 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 
5.300,00 € i es considera adequat. 

 
o Base imposable :  5.300,00 € 
o Quota:  5.300,00 € x  3,00 % =  159,00 € 

 
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  5.300,00 € ) =  35,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  159,00 € + (Taxa)  35,30 €  = 194,30 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 79-21 
 
Expedient núm.:  79/21 
Objecte: construcció de la primera fase, sota rasant del carrer, d'una nau industrial  



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència consisteix en 
construcció de la primera fase, sota rasant del carrer, d'una nau industrial.  
 
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 de la primera fase, sota rasant del carrer, 
d'una nau industrial. 
 
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: 
 

- La llicència s’informa segons la documentació entrada el dia 21 de maig de 
2021, amb ID Registre E2021002013 per la qual es modifica el projecte bàsic a 
requeriment de l’Ajuntament. 

- No es podran començar les obres fins que s’aporti l’Assumeix de la direcció de 
les obres per part d’un tècnic competent, el Projecte Executiu visat, l’Estudi de 
Seguretat i Salut, full d’assumeix d’execució de les obres i full de justificació del 
control de qualitat. 

- En el plànol 02b es justifica la instal·lació del muntacàrregues segons 
l’article109.B, soterrani, segons el qual l’espai lliure perimetral podrà ocupar-se 
soterradament amb instal·lacions no ocupables pel personal, ni destinades a 
aparcament de vehicles, sense superar en cap cas el 15% de l’espai lliure 
perimetral (1,16%). 

- En relació al arbres, l’article 47.4.21 Arbres: es podran plantar arbres en les 
finques urbanes sempre que es retirin de les mitgeres un mínim de 3m dels 
límits de la propietat. 

- Manca definir gràficament les tanques i justificar la seva adequació a la 
Modificació Puntual numero 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta, esmenes i 
aclariments de la normativa i la documentació gràfica, aprovada definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 
5/6/2020. 

- 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. 

- Un cop acabades les obres caldrà sol·licitar la llicència de primera ocupació en 
el termini màxim d’un mes. 

- 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. 

- En cas d’haver de modificar el gual o moure escocell, caldrà sol·licitar la 
llicència corresponent a l’ajuntament. 

- 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. 

- Segons la documentació tècnica del projecte, el volum previsible de residus és 
de 247,47 Ton. de  d’enderroc i construcció.  
Segons estableix el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica l’article 
15.2 i 15.3 del D 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya, es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre al deposició 
controlada dels residus de la construcció, s’haurà de presentar davant 
l’ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document 
d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la 



 
 

 
 

correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha 
de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió. 

- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 40,67 ml x 2,60 ml x 45 €/m2 
= 4.758,39 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un mes. 
 

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 
273.648,57 € i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 360.048,65 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda soterrani; ús magatzem : 915,06 m2 
915,06 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 0,70(Cu)= 360.048,65 € 

 

o Base imposable :  360.048,65 € 
o Quota:   360.048,65 € x  3,00 % =  10.801,46 € 

 
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  360.048,65 € ) =  390,05 € 
 

TOTAL: (Impost)  10.801,46 € + (Taxa)  390,05 €  = 11.191,51 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA SEGREGACIÓ 
 
 Vista la sol·licitud registrada d’entrada amb el núm. E2021000426, sol·licitant una 
llicència urbanística de segregació de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable de data 10 de maig de 2021, emès pels serveis tècnics 
municipals, el qual es transcriu literalment a continuació:  
 
“El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació presentada per l'interessat 
per a l’agregació i segregació segons s’ha detallat, emet el següent informe: 
 

1- L'objecte i les condicions de l'actuació projectada s'ajusten la normativa 
urbanística del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
definitivament aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat al DOGC el 14 de 
febrer de 2011. 



 
 

 
 

2- L'objecte i les condicions de l'actuació projectada s'ajusten al Text refós de la 
Modificació Puntual Número 5 del POUM de Sant Julià de Vilatorta, d’Esmenes 
i aclariments de la normativa i de la documentació gràfica aprovat 
definitivament el 5 de juny de 2020 i acordada la seva publicació a l’efecte 
d’executivitat per resolució del secretari el 14 de desembre de 2020. Esmena 
num 9, “Ajust dels paràmetres d’ordenació que afecten a la parcel·la de l’Avda 
Sant Jordi, 1, d’acord amb la realitat física de la finca. 

3- La finca objecte de la segregació està en sòl urbà, qualificades de zona A, 
Conjunts històrics i Zona E, Illes de pati interior, segons la normativa 
urbanística del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Julià de Vilatorta, definitivament aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat al 
DOGC el 14 de febrer de 2011. 

4- El present expedient de parcel·lació urbanística s’ajusta al Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística, Secció 2 Divisió de terrenys, part segona de Parcel·lació 
urbanística, dels articles 22 al 29. 

5- S’adjunta la proforma de l’agrupació i posterior segregació presentada pel 
sol·licitant on es descriuen les finques inicials i finals. 

 
Atès que la proposta de segregació de la parcel·la s’ajusta a la normativa del 
planejament vigent, considero que es pot informar favorablement la proposta de 
segregació urbanística presentada. 
 
El tècnic redactor de l’expedient de segregació certifica que la parcel·la B resta fora de 
l’àmbit del PAU1, coincidint el límit d’aquest amb el límit posterior de la parcel·la. 
 
La definició de les finques resultants, per la qual s’informa favorablement, és la 
detallada a continuació segons la documentació adjuntada a la sol·licitud: 
 
 

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

Primer.- Atorgar la llicència urbanística de segregació de la finca registral núm. 217 
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Vic, al tom 1866, foli 159, llibre 37 de 
Sant Julià de Vilatorta,  segons informe tècnic transcrit més amunt i la memòria i 
plànols degudament diligenciats. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 75,00 €, d’acord amb 
l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la sol·licitant fent constar que posa fi a la via 
administrativa afegint els recursos procedents. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- LLICÈNCIA 1A. OCUPACIÓ 8-20 
 
Vista la sol·licitud de llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat 
d’aquesta població. 
  



 
 

 
 

Atès el que disposa l'article 187.5 del text refós de la Llei d’Urbanisme; l'article 90 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
l'article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'Habitatge.  
 
Segons l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals,  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar  la llicència de primera ocupació d’un habitatge  unifamiliar  aïllat,  del 
qual va obtenir llicència d’obres,  per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, per 
acord de data 13 de maig de 2019, expedient núm. 7/19.  
 
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 85 euros, per a l’atorgament 
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 20. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot 
interposar. 
 
Tot això sens perjudici de la necessitat d'haver d'obtenir la cèdula d'habitabilitat, d’acord 
amb el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els 
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat; la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de 
l'Habitatge i la normativa sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- APROVACIO DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIO D'UN 
SISTEMA D'AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC PER AL CASAL D'AVIS 
 
Vist que a 4 de desembre de 2017 per acord de Junta de Govern Local es va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a l’actuació d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques en règim d’autoconsum en diferents equipaments municipals de 
la província de Barcelona, promoguda per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de l’IDAE. 
 
Vist el registre d’entrada E2021001963 referent al lliurament de l’informe del projectes 
executiu d’un sistema d’autoconsum fotovoltaic a l’equipament municipal del casal 
d’avis de Sant Julià de Vilatorta elaborat per un enginyer tècnic industrial per encàrrec 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va adjudicar el contracte de subministrament i 
execució de diverses instal·lacions fotovoltaiques a diversos municipi, entre elles la 
instal·lació del sistema d’autoconsum fotovoltaic del casal d’avis de Sant Julià de 
Vilatorta, així com va adjudicar també el servei de direcció d’obra i coordinació de 
seguretat i salut a l’empresa Engiaux Enginyeria Auxiliar S.L.. 
 
Atès que es tracta d’una actuació finançada pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unió Europea i dins el marc dels ajuts d’economia baixa en carboni 
d’entitats locals; ajut gestionat directament per la Diputació de Barcelona. 
 



 
 

 
 

Atès que es tracta d’una actuació que té com a objectius principals reduir el consum 
elèctric de la instal·lació del casal d’avis i es pretén contribuir al compliment dels 
objectius, que en l’àmbit de les energies renovables, s’ha marcat la Unió Europea dins 
de la seva política energètica així com respon als objectius de l’Agenda 2030 
d’administració sostenible. 
 
Tenint en compte que correspon a la Junta de Govern l’aprovació d’aquest projecte 
d’acord amb el decret de delegació de competències a la Junta de Govern Local de 17 
de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el projecte executiu per a la instal·lació d’un sistema d’autoconsum 
fotovoltaic per al casal d’avis de Sant Julià de Vilatorta presentat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- ADJUDICACIO DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL I GESTIÓ DE 
LEGIONEL·LOSIS A SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021 pel qual es va obrir 
el procediment de licitació del contracte del servei de neteja i desinfecció de les 
instal·lacions municipals per a la prevenció i control de la legionel·losi al municipi de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist que l’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament a 16 
d’abril de 2021 i, transcorregut el termini per a presentar ofertes, van entrar al registre 
general de l’Ajuntament proposta per part de les empreses següents: 

 
Núm. Licitador 

1 BRAUT EIX AMBIENTAL S.L. 

2 INDUSTRIAL LAB R.REIG 

3 AMBICAT CONSULTING S.L.L. 

 
Vist que en data 10 de maig de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre digital 
presentat per part de cadascuna de les 3 empreses licitadores i es va procedir a la 
seva valoració mitjançant els següents criteris de valoració automàtics: 
 

a) En relació al preu baixa econòmica, fins a 30 punts  

 
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà 
d’acord amb les fórmules adjuntes: 
 
Si la Baixa i  ≤ 5%  S’aplicarà la fórmula: 
 
 

 

 
  



 
 

 
 

Si la Baixa i  > 5%  S’aplicarà la fórmula: 
 
 
   
 
Pi = Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa (i) 
 

Baixa i =   

 
Baixamillor = Baixa associada a l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les 
presentades i acceptades. 
 
 
Així doncs, l’oferta que proposi l’import econòmic mínim d’entre totes les ofertes 
rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 30 punts, una oferta que ofereixi 
una baixa del 5% obtindrà una puntuació de 25 punts, i una oferta que no proposi 
baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts.  
 
b) En relació a les millores: Fins a 70 punts 

- En relació a la formació del personal municipal responsable de les 

instal·lacions municipals, l’empresa adjudicatària    assumirà    el    cost    

d’inscripció    al    curs    homologat “Manteniment higienicosanitari de les 

instal·lacions de risc davant la legionel·la” (25 h) i al curs de renovació (10h) 

del mateix, que sigui normativament prescriptiu durant el període de vigència 

del contracte....................................................................................20 punts 

 

- L’empresa assumirà dins el preu del contracte la certificació de Revisió 

Periòdica per Entitat o Servei de Revisió (ECA) de cadascuna de les 

instal·lacions objecte del contracte en les quals estiguin  normativament 

obligades dins el termini que preveu la legislació. 

.......................................................................................................20 punts 

 

- L’adjudicatari realitzarà els tractaments de xoc (neteja i desinfecció) no 

programats  que siguin necessaris, a instàncies de l’equip tècnic de 

l’Ajuntament, quan les circumstàncies així ho requereixin (en el cas 

d’algunes intervencions de reforma o manteniment de les instal·lacions, o 

quan la instal·lació hagi estat aturada durant més de 30 dies), amb un temps 

de reacció no superior a les 48 h i amb un màxim de tres tractaments anuals 

per al conjunt d’instal·lacions objecte de contracte.............................20 punts 

 
- Reactius A+B necessaris per determinar nivell de clor................5 punts 

 

- Revisió trimestral de l’equip de cloració del sistema de reg del camp de 

futbol ............................................................................................... 5 punts 

 
 
 
 
 
 
 
 

) 



 
 

 
 

En conseqüència, el següent quadre resumeix la puntuació obtinguda per cadascuna 
de les empreses licitadores admeses i classificades, de manera ordenada decreixent: 
 

Licitador 
Oferta 

econòmica 
(4 anys) 

Millora 1 Millora 2 Millora 3 Millora 4 Millora 5 
TOTAL 

PUNTUACIÓ 

BRAUT EIX 
AMBIENTAL 

S.L. 
13.746 € SI SI SI SI SI  

Valoració 25,00001138    20 20 20 5 5 95,00001138    

AMBICAT 
CONSULTIN

G S.L.L. 
14.796 € SI SI SI SI SI  

Valoració 25,00000095    20 20 20 5 5 95,00000095    

INDUSTRIAL 
LAB R.REIG 

12.854,32 € SI NO SI SI SI  

Valoració 30 20 0 20 5 5 80,0000000 

 
Ateses les puntuacions obtingudes i tenint en compte els articles 157 i següents de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, es conclou proposar a la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte del servei de neteja i desinfecció de les 
instal·lacions municipals per a la prevenció i control de la legionel·losi al municipi de 
Sant Julià de Vilatorta a favor de l’empresa Braut Eix Ambiental S.L.. 
 
Atès que d’acord amb l’article 159.6 g) LCSP la formalització del contracte es podrà 
efectuar mitjançant la firma del contractista de la resolució d’adjudicació i, d’acord amb 
el PCAP 1.19), l’acceptació s’haurà d’efectuar en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des de la remissió de la notificació d’adjudicació. 
 
Vist que si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza 
mitjançant l’acceptació de l’adjudicació en el termini assenyalat, es procedirà a 
imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de 
conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte del servei de neteja i 
desinfecció de les instal·lacions municipals per a la prevenció i control de la 
legionel·losi al municipi de Sant Julià de Vilatorta a l’empresa Braut Eix Ambiental S.L., 
pel preu total anual de 3.436,50 € més el 21% d’IVA (721,66 €) per un període de dos 
anys, prorrogables fins a un màxim de 4 anys. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.311.227.06 del pressupost de despeses dels exercicis de vigència 
del contracte.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Braut Eix Ambiental S.L. per tal que manifesti 
l’acceptació de l’adjudicació en el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la 
notificació d’aquest acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors que varen presentar proposta en la 
licitació del contracte de serveis. 
 
Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte 
als efectes de la publicitat corresponent. 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRA "MILLORA I ADEQUACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENTS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL 
PASSEIG MOSSÈN CINTO VERDAGUER I CARRER PARA MANYANET 
 
  Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2021  pel qual es va 
obrir el procediment de licitació del contracte de les obres de millora i adequació de les 
instal·lacions entre el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare 
Manyanet a Sant Julià de Vilatorta. 
 
Transcorregut el termini per a presentar ofertes, van entrar al registre general de 
l’Ajuntament, per part de les empreses: 
 
1. General Facilities S.L.  
2. Obras, Servicios y Mantenimientos Egara S.L.  
3. Salvador Serra S.A.  
4. Urobrex S.L.  
5. Sociedad General de Aguas de Barcelona  
6. Ingenieria Constructora Manresana S.L.  
7. Conspai S.L.  
8. Sepisa S.L.  
9. Servial S.L.  
10. Zimax 5000 S.L.  
 
Vista l’acta de la sessió pública de data 4 de maig de 2021 d’obertura de propostes 
econòmiques presentades a la licitació del contracte d’obres de millora i adequació de 
les instal·lacions entre el tram comprès entre el passeig Verdaguer i el carrer del Pare 
Manyanet a Sant Julià de Vilatorta, en la qual consta que la Mesa de contractació 
demana informe tècnic relatiu a la determinació de les propostes que podrien 
considerar-se anormalment baixes i la corresponent valoració de la justificació 
presentada per part dels licitadors previ requeriment.  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic d’obres, al qual se li ha contractat l’elaboració 
dels informes sol·licitats per la Mesa, en els quals es posa de manifest que les 
proposicions econòmiques presentades per les empreses Sociedad de Aguas de 
Barcelona i Urobrex SL han resultat ser anormalment baixes d’acord amb el que 
estableix la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars que regulen 
aquesta licitació. 
 
Efectuats els requeriments corresponents, les empreses Sociedad de Aguas de 
Barcelona i Urobrex SL han presentat la justificació. 
 
En l’informe tècnic relatiu a la valoració de les justificacions aportades conclou: 
 
“Es determina que la justificació presentada NO es considera acceptable, i per tant l’empresa 
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA queda exclosa del procediment de 
contractació.  
 



 
 

 
 

Entre els motius detectats per la no acceptació de la justificació, es detallen a continuació els 
més rellevants:  
- No s’aporta una justificació del cost directe de l’obra, desglossant el cost unitari de material, 
ma d’obra i maquinària per cadascuna de les partides del projecte.  
 
- No s’aporta una justificació del cost indirecte de l’obra, on s’inclou el cost del cap d’obra, 
encarregat, vehicles, caseta d’oficina d’obra, etc.  
 
- No es justifica el cost de la maquinària que s’emprarà en cada partida d’obra així com les 
despeses d’amortització, de consum de combustible, de manteniment, d’assegurança i de 
maquinista associat.  
 
- No es justifica el cost de ma d’obra per a cada partida d’obra indicant el personal assignat i 
indicant el preu de la hora dels operaris segons categoria professional i segons conveni.  
 
- No s’aporta una relació de les partides que es preveu subcontractar, ni cartes de compromís, 
ni pressupost de les empreses subcontractistes.  
 
- No s’aporten pressupostos del subministrament dels materials que s’empraran per l’execució 
de les obres, ni cartes de compromís.  
 
Es determina que la justificació presentada NO es considera acceptable, i per tant l’empresa 
UROBREX S.L. queda exclosa del procediment de contractació.  
 
Entre els motius detectats per la no acceptació de la justificació, es detallen a continuació els 
més rellevants:  
- L’estalvi de la maquinària en propietat no queda correctament justificat. No s’aporta un 
desglossament del cost de la maquinària que s’emprarà en cada partida d’obra, on s’haurien de 
justificar les despeses d’amortització (o justificació de la seva amortització si escau), de consum 
de combustible, de manteniment, d’assegurança i de maquinista associat.  
 
- No s’aporten pressupostos del subministrament ni cartes de compromís dels materials que 
s’empraran per l’execució de les obres. Tot i que s’aporta una valoració dels tubs corrugats per 
canalitzacions, manca l’aportació de pressuposts de materials com formigons, morters, àrids, 
paviment de panot, pericons i tapes de registre, canonades de sanejament...  
 
- No s’aporta valoració econòmica ni carta de compromís dels abocadors on es transportaran 
els residus generats per l’obra.  
 
- No s’aporta una justificació del cost indirecte de l’obra on s’inclou el cost del cap d’obra, 
encarregat, vehicles, caseta d’oficina d’obra, etc.  
 
- A la justificació del cost directe de l’obra, a la partida de seguretat i salut es destina un import 
de 2.863,92€. El pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ascendeix a 3.882,20€. No 
es permet reduir l’import definit a l’ESS o EBSS segons l’establert al Reial Decret 1627/1997.  
 
Conclusió:  
Les empreses SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA i UROBREX S.L., són 
anormalment baixes. Una vegada analitzades les seves justificacions per garantir la viabilitat de 
les seves propostes econòmiques, aquestes no es consideren acceptables i per tant queden 
excloses del procediment de contractació.” 

 
 
En conseqüència el següent quadre resumeix l’ordre de classificació de les empreses 
licitadores admeses: 
 



 
 

 
 

2. Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL 169.600,00 

3.Salvador Serra S.A. 173.000,00  

4.Ingenieria Constructora Manresana S.L. 175.400,00  

5.Conspai S.L. 176.994,60  

8.Zimax 5000 S.L. 178.241,62  

6.Sepisa S.L. 178.764,54  

7.Servial S.L. 180.534,49  

1.General Facilities S.L. 193.325,90  

 
 
Tenint en compte els articles 157 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
la Mesa de Contractació reunida el 14 de maig de 2021 conclou proposar a la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament l’adjudicació del contracte d’obra “Millora i adequació de 
les instal·lacions entre 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 SL. sempre i quan l’empresa aporti la documentació prevista en la clàusula 
1.19) del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
  
Havent estat atès en el termini concedit el requeriment de documentació i garantia 
definitiva per part de l’empresa Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’obres de Millora i 
adequació de les instal·lacions de diversos serveis en el tram comprès entre el passeig 
Mossèn Verdaguer i el carrer Pare Manyanet a l’empresa Obras, Servicios y 
Mantenimientos Egara SL pel preu de 169.600  € més el 21% d’IVA (35.616,00 €). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’import d’adjudicació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  10.450.609.00 del pressupost de despeses de l’exercici 2021.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Obras, Servicios y Mantenimientos Egara SL. 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 el corresponent pla de 
seguretat i salut en el treball, en el qual s’analitzi, desenvolupi i contempli les 
previsions contingudes en l’estudi de seguretat aprovat per l’Ajuntament, pla que seran 
presentats el mateix dia de formalització del contracte. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors que varen presentar proposta en la 
licitació del contracte d’obres. 
 
Cinquè.- 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.  
 
Signat electrònicament 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 
 

12.0.- CERTIFICACIÓ NÚM.2 I ÚLTIMA DEL CONTRACTE D'OBRA 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA CREU DEL TALL 
 
Vist que en la sessió de data 18 d’agost de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres de l’obra “Urbanització del 
carrer de la Creu del Tall de Sant Julià de Vilatorta” a l’empresa Salvador Serra, SA pel 
preu de 121.900,00 €, més 25.599,00 € en concepte d’IVA.  
 
Atès que en data 9 d’octubre de 2020 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 cinc mesos.  
 
Vistos els acords de modificació de projecte i del contracte d’obra, segons els quals 
l’import del contracte modificat és de 146.261,86 € més 30.714,99 € en concepte 
d’IVA.  
 
Vista la certificació núm. 2 i última corresponent a la liquidació de l’obra “Urbanització 
del carrer de la Creu del Tall” de Sant Julià de Vilatorta, presentada per l’empresa 
Salvador Serra, SA, amb la conformitat del director de l’obra, que és d’un import de 
66.257,66 € IVA inclòs. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació número 2 i última del contracte de l’obra d’“Urbanització 
del carrer de la Creu del Tall de Sant Julià de Vilatorta” per un import total (IVA inclòs) 
de 66.257,66 €. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 01.1532.641.00 per incorporació de crèdits al pressupost 
2021, condicionat a l’aprovació de la corresponent modificació pressupostària que 
suplementi el crèdit existent. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- CERTIFICACIO 7 I ÚLTIMA I ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL 
CONTRACTE OBRA URBANITZACIÓ DE LA RAMBETA I ITINERARI PER A 
VIANANTS DE LA CARRETERA BV5201 A LA FONT D'EN TITUS 
 
Vist que en la sessió plenària extraordinària de 31 d’agost de 2020 es va aprovar 
l’adjudicació del contracte d’obres de “Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de 
vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta” a 
l’empresa Vialitat i Serveis SLU pel preu de 450.875,47 €, més 94.683,85€ en 
concepte d’IVA.  
 
Atès que en data 21 de setembre de 2020 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 sis mesos i mig. 
 
Vista la certificació número 7 i última, corresponent a la liquidació final de l’obra 
“Reforma del carrer de la Rambleta i Itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la 
Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta” presentada per Vialitat i Serveis S.L.U., amb 



 
 

 
 

conformitat del tècnic municipal director de l’obra, que és d’un import de 93.098,56 € 
més 19.550,70 € en concepte d’IVA.  
 
Vist l’informe de director d’obra justificatiu de la desviació respecte de l’import 
d’adjudicació per valor de 10.007,96 €. 
 
Vista l’acta de preus contradictoris número 1 referent a les partides 1-PC-01, 1-PC-02, 
1-PC-03, 1-PC-04 i 1-PC-05 elaborada pel director d’obra i amb la conformitat del 
contractista. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris número 1 i la certificació número 7 i 
última de l’obra “Reforma del carrer de la Rambleta i Itinerari de vianants de la 
carretera BV-5201 a la Font d’en Titus de Sant Julià de Vilatorta” per un import total 
(IVA inclòs) de 112.649,25 €. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 01.1532.609.00 per incorporació de crèdits a l’exercici 2021. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
14.0.- BASES I CONVOCATORIA DE TRES PLACES DE MESTRE/A D'EDUCACIO 
INFANTIL 
 
Vist que a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’any 2021 
aprovada pel Ple hi consten 3 places de mestre/a especialista en educació infantil. 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març de 2021 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021, que incloïa  3 places de mestre/a 
especialista en educació infantil i en el termini d’informació pública mitjançant anuncis 
al BOPB de data 23 d’abril de 2021, al DOGC de data 22 d’abril de 2021, al web i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament no es van presentar al·legacions. 
 
En aquest sentit cal exposar que d’acord amb l’estudi de la plantilla elaborat per la 
Diputació de Barcelona es tracta de 3 places la convocatòria de les quals recau en un 
procés d’estabilització segons el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat amb l’objectiu de reduir l’ocupació temporal a l’administració pública. 
 
Vista la delegació de la competència en matèria d’aprovació bases de les proves de 
selecció de personal de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local efectuada per 
decret de data 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases del procés selectiu de 3 places de mestre/a d’educació 
infantil, mitjançant concurs-oposició. 
 



 
 

 
 

Segon.- Aprovar la convocatòria de les places mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, 
al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
15.0.- BASES I CONVOCATORIA DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ 
INFANTIL MITJANÇANT PROCEDIMENT D'ESTABILITZACIÓ 
 
Vist que a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’any 2021 
aprovada pel Ple hi consten 4 places de tècnic/a d’educació infantil com a places 
laborals estructurals. 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març de 2021 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021, que incloïa 3 places d’ajudant/a 
tècnic/a especialista en educació infantil i en el termini d’informació pública mitjançant 
anuncis al BOPB de data 23 d’abril de 2021, al DOGC de data 22 d’abril de 2021, al 
web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament no es van presentar al·legacions. 
 
Atès que d’acord amb l’estudi de la plantilla elaborat per la Diputació de Barcelona 
dues de les tres places incloses en l’oferta pública d’ocupació es tracta de places que 
segueixen un procés d’estabilització segons el que disposa la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat amb l’objectiu de reduir l’ocupació temporal a l’administració 
pública. 
 
Vista la delegació de la competència en matèria d’aprovació de bases de les proves de 
selecció de personal de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local efectuada per 
decret de data 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases del procés selectiu de dues places de tècnic/a especialista 
en educació infantil, mitjançant concurs-oposició. 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria de les places mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, 
al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
16.0.- BASES I CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ 
INFANTIL MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ 
 
Vist que a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’any 2021 
aprovada pel Ple hi consten 4 places de tècnic/a d’educació infantil com a places 
laborals estructurals. 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març de 2021 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021, que incloïa 3 places d’ajudant/a 
tècnic/a especialista en educació infantil i en el termini d’informació pública mitjançant 



 
 

 
 

anuncis al BOPB de data 23 d’abril de 2021, al DOGC de data 22 d’abril de 2021, al 
web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament no es van presentar al·legacions. 
 
Atès que d’acord amb l’estudi de la plantilla elaborat per la Diputació de Barcelona 
dues de les tres places incloses en l’oferta pública d’ocupació es tracta de places que 
segueixen un procés d’estabilització segons el que disposa la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat amb l’objectiu de reduir l’ocupació temporal a l’administració públic; 
i que, la plaça restant es tracta d’una plaça de consolidació. 
 
Vista la delegació de la competència en matèria d’aprovació de bases de les proves de 
selecció de personal de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local efectuada per 
decret de data 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a especialista en 
educació infantil, mitjançant concurs-oposició. 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria de la plaça mitjançant anuncis al BOPB, al DOGC, al 
web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
17.0.- SOL·LICITUD DE TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONA AMB 
DISCAPACITAT 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada, referent a l’atorgament de targeta 
d’aparcament individual per a persona amb discapacitat com a titular no conductor, i 
amb el següent número de registre d’entrada: 
 

1. E2021001849, en data 12 de maig de 2021 sol·licitant la targeta d’aparcament 
individual per a persona amb discapacitat com a titular no conductor. 

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



 
 

 
 

Segon.- Inscriure en el Registre de targetes d’aparcament individual per a persones 
amb discapacitat, aquesta concessió. 
 
Tercer.- Facilitar al Departament de Benestar Social i Família (ICASS), la concessió 
d’aquesta targeta, per al seu seguiment i control. 
 
Quart.-. Notificar a la persona interessada aquesta resolució, fent-lo coneixedora del 
règim de recursos que li corresponen. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
18.0.- SOL·LICITUD DE PAS CURSA CICLISTA CLUB ATLÈTIC AMER 
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2021002012, en data 21 de maig de 2021, per part 

del Club Atlètic Amer, sol·licitant autorització de pas per la 10a edició de la Marxa 

Cicloturista Amer-Sant Martí Sacalm el proper 5 de setembre del 2021. 

  

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

 

Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta al 
Club Atlètic Amer per la 10a edició de la Marxa Cicloturista Amer-Sant Martí Sacalm el 
proper 5 de setembre del 2021.  
 

Segon. Condicionar l’autorització al compromís de l’organització de complir amb les 

indicacions següents: 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi amb estricte respecte al 

medi natural i al patrimoni, i garantirà que la seva realització no provocarà 

danys ni qualsevol impacte acústic i/o paisatgístic. 

 L’organització vetllarà perquè l’activitat es desenvolupi en el màxim de respecte 

als altres usuaris de les vies utilitzades i no interfereixi en les activitats 

habituals dels veïns i residents de les finques afectades. 

 L’organització garantirà la neteja de la senyalització i de tots els residus 

directes i/o indirectes generats pel desenvolupament de l’activitat i els 

gestionarà d’acord amb la normativa de recollida selectiva vigent al municipi. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 

evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’organització assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol incidència de 

l’activitat objecte del present informe. 

 L’organització haurà de seguir les indicacions de les autoritats competents 

puguin fer a conseqüència de l’activació de protocols de plans d’emergència 

(INFOCAT, NEUCAT, PROCICAT I INUNCAT) 

 L’organització i els participants atendran les indicacions que els puguin fer els 

guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 

Tercer. Condicionar la present resolució a l’obtenció de les autoritzacions governatives 

necessàries per a la realització d’aquesta prova, en especial al Consorci de l’Espai 



 
 

 
 

Natural Guilleries-Savassona, per raó de la seva competència i al Servei Català de 

Trànsit en el cas de creuar les carreteres BV-5201 i/o BV-5202.  

 

Quart. Aquesta autorització només té efectes pels vials i/o equipaments indicats que 

són de titularitat municipal, essent responsabilitat de l’organització obtenir tots els 

permisos de les propietats que puguin ser afectades per l’activitat. 

 

Cinquè. Condicionar la present resolució al compliment de les mesures de seguretat 
decretades així com totes aquelles que corresponguin per fer front a la situació 
d’epidèmia de la COVID-19. 
 
Sisè. Notificar la present resolució al Club Atlètic Amer  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
19.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
19.1.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
Es dona compte dels registres d’entrada relatius a queixes i suggeriments presentats 
des de la darrera Junta de Govern Local i que es gestionaran des de cada regidoria en 
funció de les delegacions 
 
 
19.2.- CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS 
Es dona compte de les convocatòries de subvencions publicades per les diferents 
Administracions públiques i que es gestionaran des de cada regidoria en funció de les 
delegacions. 
 

 
 
 
 
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, 

DATA PUBLICACIÓ GENERALITAT ESTAT DIPUTACIÓ OBJECTE REGIDOR TERMINI e.mail

11/05/2021 X subvencions en l'àmbit de l'artesania Marc 15/06/2021 11/05/2021

12/05/2021 X RESOLUCIÓ TES/1500/2021, de 12 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2021Lluís 12/06/2021 20/05/2021


