
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2022000002  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 24 de gener de 2022 
Horari: De les 19:30 hores a les 21:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor/A 
Montserrat Piqué Val, Regidor/A 
Cristina Suñen Vilamala, Regidor/A 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 2/2022 21012021 
3.- APROVACIÓ COMPTES AGBAR 4T. TRIMESTRE 2021 
4.- LLICENCIA OBRES 1-22 
5.- LLICENCIA OBRES 4-22 
6.- LLICENCIA OBRES 6-22 
7.- LLICENCIA OBRES 7-22 
8.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
9.- INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA VIA PÚBLICA 
10.- RESOLUCIO DELS AJUTS PER A L'ALLOTJAMENT A UN ESPAI DE COWORKING 
- CONVOCATORIA 2021 
11.- SOL·LICITUDS CATALEG DE SERVEIS 2022 DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA 
12.- MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL 
TRANSPORT PÚBLIC 
13.- AUTORITZACIO PER A LA INSTAL·LACIO D'UNA PARADA PUBLICITARIA 
14.- RESERVA AULA DE CULTURA BANC DE SANG I TEIXITS 
15.- ALTRES INFORMACIONS 
16.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
17.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 2/2022 21012021 



 
 

 
 

 
    La següent relació de despeses 2/2022 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/2022/29 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL CM01/817 788,56 

10/01/2022 
AOC:116006217 Quota Mensual Internet 1000/1000 (M007118 / ConnexióProfessional Ajuntament) / Quota Mensual 
Internet 1000 

F/2022/30 A58281262 M. BOADA SA Q 38844 2.233,96 

11/01/2022 
AOC:116079095 QUOTA SERVEIS CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES, R. ANUAL I DISPO. ASSISTÈNCIA 
IMMEDIATA  DE GENER A JUNY ( C.E. 

F/2022/31 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 366 111,32 

12/01/2022 
AOC:116132326 REF: OFICINES AJUNTAMENT- MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- DAIKIN SWITCH WATER LAVEL 
1A S3001-1 

F/2022/32 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 367 34,56 

12/01/2022 AOC:116132342 REF: CAP- MATERIAL ENTREGAT BRIGADA- BRVA AIXETA LAVABO CROM 

F/2022/33 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2021-363 40,91 

12/01/2022 AOC:116150569 cuixetes de pollastre / ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / bistec extra 

F/2022/34 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-7 103,53 

12/01/2022 AOC:116150923 cuixes de pollastre / ous mitja dotzena / ossos espinada / burgues meat vedella / picada all i julibert / 

F/2022/38 G08546665 ITEC 202201276 949,85 

13/01/2022 
AOC:116256586 MANTENIMENT PRESSUPOSTOS / MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO / 
MANTENIMIENTO ESTUDIOS SEGURIDAD Y 

F/2022/39 B59987529 FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO S.L. 0210536527 263,71 

14/01/2022 AOC:116323704 PILONA HOSPITALET  INOX 1000XØ95 / PORTS 

F/2022/40 3393XXXXX  F22-11 28,89 

14/01/2022 AOC:116095964 PAQUET DE COET PATROT 
 

F/2022/41 4665XXXXX  2022003 1.089,00 

14/01/2022 AOC:116008698 Muntatge i lloguer Circuit de Rdio control i ludoteca  Parc de Nadal 

F/2022/42 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 74 151,99 

14/01/2022 AOC:116346449 REVISAR LLUMS I CANVIAR RODA 1955HFG 

F/2022/43 A08045213 CASA GARCIA S.A. 2112A001365 122,51 

14/01/2022 
AOC:116353403 16820 - CAVA BRUT NATURE GRAN AMAT 75CL X6 ( DIR L01082205 ) / DESPLAZAMIENTO Y 
SERVICIO ( DIR L01082205 ) 

F/2022/44 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 22002135 65,30 

14/01/2022 
AOC:116350848 1,405 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 309394 ; Actual BN= 
310799 Ubicación: PÇA. 

F/2022/78 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A700459 381,22 

17/01/2022 
AOC:116402101 TOALLITAS ECO NATURAL V 2C C-3800 / PAQUETE-18 PAPEL HIG. INDUSTRIAL 2C Ø45B / 
GARRAFA GERMESAN BACT 5 KG. 

F/2022/85 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A700736 44,60 

18/01/2022 AOC:116499682 PAQUETE-6 BOBI-ECO NATURAL 135(SP) 2C 

F/2022/86 B63422208 ACTUALITY CARPAS SL A/2022001 1.167,65 

18/01/2022 
AOC:116491867 1 carpa 5x5 (model EGIPTE) en color xocolata, creant un espai de 25m2 amb cortines del mateix color i 
cast 

F/2022/87 P5800043A LOCALRET Q2022/302 367,38 

18/01/2022 AOC:116524931 QUOTA 2022 
  

F/2022/88 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2022-14 29,86 



 
 

 
 

19/01/2022 AOC:116557592 cuixes de pollastre / ous mitja dotzena / formatge manxego ventero / pit de pollastre / bistec extra 

F/2022/89 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4048088222 1.119,06 

20/01/2022 
AOC:116610258 CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M  / SUDADERA CON CAPUCHA L 45 ANIV  / SUDADERA CON 
CAPUCHA M 45 ANIV  / METR 

F/2022/99 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2021/D3/000675 107,98 

21/01/2022 AOC:116679356 3 CANELONS DE CARN AMB BEIXAMEL SENSE GLUTEN / 6 CARN 

F/2022/100 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 2022/D3/000021 71,83 

21/01/2022 AOC:116679483 6 CARN 
  

F/2022/102 B66923657 MAXI CASA 2022003944 43,76 

11/01/2022 EINES PER LA BRIGADA 
  

F/2022/103 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU 39,26 

13/01/2022 DESINFECTANT, SAL RENTAPLATS I TOVALLONS PEL CENTRE DE DIA 

F/2022/104 77294XXXXX  5 240,95 

17/01/2022 CONSUMICIONS FESTES DE NADAL I REIS 
 

F/2022/105 B62844725 10DenceHispahard SL 72,60 

17/01/2022 RENOVACIÓ DOMINI turismesantjulia.com 
 

 
 
 
 
3.0.- APROVACIÓ COMPTES AGBAR 4T. TRIMESTRE 2021 
 
 Vist l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2021 que presenta AGBAR, en successió de 
SOREA SAU i com a actual empresa arrendatària del servei de subministrament d’aigua 
potable a la població, amb un import a favor de l’Ajuntament de 21.423,24 euros.  
 
D’acord amb les delegacions de l’alcaldia atorgades a la Junta de Govern Local en 
matèria de gestió econòmica del pressupost, es proposa a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’estat de comptes del 4t. trimestre de 2021 de l’empresa AGBAR per 
un saldo a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 21.423,24 euros. 
 
Segon.- Sol·licitar a AGBAR l'ingrés corresponent al 4t trimestre de 2021 al compte 
bancari núm. ES40 2100 1071 3002 0001 5873 a nom de l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta.. 
 
 
4.0.- LLICENCIA OBRES 1-22 
 
     
Expedient núm.:  1/22 
  
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i que consisteix en 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i 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, er a l’execució de 
les obres consistents en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina. 
 
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 i full de justificació del control de qualitat i l’assumeix de la direcció de les 
obres per part d’un arquitecte tècnic. 

- 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. 

- Cal que el promotor comuniqui el moment en què l’obra sobrepassi la rasant del 
carrer i en el que assoleixi l’altura autoritzada a l’Ajuntament, amb l’objecte que 
es puguin efectuar les oportunes comprovacions. 

- 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. 

- 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 21,64 Ton. d’enderroc i construcció. No es poden iniciar les obres, sense la 
presentació de la documentació que acrediti l’acceptació d’un dipòsit de la 
correcta gestió per part d’un gestor de runes autoritzat per l’Agència de Residus 
de Catalunya i del document de presentació del aval al gestor. 

-     Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: 32,55 ml x 1 ml x 45 €/m2 = 
1.464,75 €. 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 
193.903,31 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 332.844,14 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge : 161,19 m2   
Superfície construïda habitatge : 170,20 m2 

161,19 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,30(Ct) x 1,20(Cu)= 128.494,22 € 
170,20 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,30(Ct) x 1,70(Cu)= 192.208,56 € 

Piscina 18,00 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,20(Cu)= 12.141,36 € 
332.844,14 € 

o Base imposable :   332.844,14 € 
o Quota:   332.844,14 € x 3,50 % = 11.649,54 € 

 

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 = 35 € + (1/1000 de 332.844,14 € ) =  367,84 € 
 

       

TOTAL: (Impost)  11.649,54 € + (Taxa)  367,84 € = 12.017,38 Euros 

 
 
 
 
 
5.0.- LLICENCIA OBRES 4-22 
 
     
Expedient núm.:  4/22 
 
Objecte: construcció d'una piscina  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i 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, situades a carrer de l'Altarriba, 8 
B, d’aquest municipi. 
 
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 fins que no s’aporti full d’acceptació de runes 
emès per planta gestora autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya on 
es faci constar el codi del gestor, adreça de les obres, i l’import rebut en concepte 
de dipòsit per la posterior gestió 

- 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 piscina no pot excedir de la rasant natural del terreny  
- 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.  

- 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 
15.641,00 € i no es considera adequat, ja que es inferior al que determina l’ordenança 
fiscal. El valor considerat serà de 34.130,71 € segons el següent desglòs segons 
l’ordenança municipal : 

Superfície construïda piscina : 50,60 m2   
50,60 m2 x 511,00 €/m2(Mb)  x 1,10(Ct) x 1,20(Cu)= 34.130,71 € 



 
 

 
 

 

o Base imposable : 34.130,71 € 
o Quota:  34.130,71 € x  3,50 % =  1.194,57 € 
 

 
 
 
 
 
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 = 35 € + (1/1000 de 34.130,71 € ) =  69,13 € 

     

TOTAL: (Impost)  1.194,57 € + (Taxa)  69,13 € = 1.263,70 Euros 

 
 
 
 
 
6.0.- LLICENCIA OBRES 6-22 
 
     
Expedient núm.:  6/22 
Emplaçament:  carrer Albereda, 13 
Promotor:  E-Distribución Redes Digitales SLU 
Objecte: escomesa elèctrica de línia soterrada de BT per nou subministrament  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència promogut per  E-
Distribución Redes Digitales SLU i que consisteix en escomesa elèctrica de línia 
soterrada de BT per nou subministrament.  
 
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 E-Distribución 
Redes Digitales SLU per a l’execució de les obres consistents en escomesa elèctrica de 
línia soterrada de BT per nou subministrament, situades a carrer Albereda, 13, d’aquest 
municipi. 
 
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 5 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: 
 

- No es poden iniciar els treballs sense la presentació del assumeix de la direcció 
dels treballs per part d’un tècnic  

- 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 (gas, telefonia aigua, 
baixa tensió,etc) per tal de complir amb els reglaments i normes inherents en 
cada cas. 

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

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

- Les reposicions de la calçada i la vorera es regiran seguint les indicacions dels 
Serveis Tècnics  que determinaran el model de panot a col·locar. 

- 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. 

- 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 l’instal·lador municipal per tal que en comprovi i validi l’estat del cablejat 
elèctric, especialment el seu aïllament en Mohms. 

- La reposició del paviment en voreres de panot, pedra o llambordes, s’haurà 
d’executar de 
la següent manera: 
Fer la reposició de paviment de formigó de 10 cm de HM20/P/10/1 com a base 
sobre la subbase de sorra compactada al 95% PM. Sobre la base de formigó, es 
col·locarà el paviment de panot, pedra o llambordes per la vorera amb idèntic 
material a l’existent, col·locat amb sorra-ciment de 3cm de gruix i 200kg/m3 de 
ciment pòrtland i vorada amb ciment 
 

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 
739,06 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:   739,06 € 
o Quota:  739,06 € x 3,50 % = 25,86 € 

 
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 = 35 € + (1/1000 de 739,06 €) =  35,73 € 
 

TOTAL: (Impost)  25,86 € + (Taxa)  35,73 € = 61,59 Euros 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
7.0.- LLICENCIA OBRES 7-22 
 
     
Expedient núm.:  7/22 
Objecte: instal·lació solar fotovoltaica  
 
Vist l’expedient de sol·licitud de llicència d’obres de referència i 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: 
 

- 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 projecte aportat la 
proposta s’hi ajusta. 

- 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 5.390,00 €.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 2,40 kW, es correspon una bonificació del 95%. 

 
o Base imposable : 5.390,00 €. 
o Quota:  5.390,00 € x  3,50 % = 188,65 € 

Quota, aplicant el 95% de bonificació: 9,43 € 
 
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 = 35 € + (1/1000 de  5.390,00 €.) = 40,39 € 
 

TOTAL: (Impost)  9,43 € + (Taxa)  40,39 €  = 49,82 Euros 

 
 
 
 
 
8.0.- ADHESIÓ A L'ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
    ANTECEDENTS 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2021 es va aprovar 

l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la primera pròrroga de l’Acord Marc 

de la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis, de serveis i 

subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic, contractant a 

l’empresa adjudicatària del lot corresponent, Proveïments d’Aigua SA (PRODAISA), per 

un import total de 388.551,90 € IVA inclòs. 



 
 

 
 

Per Decret de l’alcaldia de data 3 de desembre de 2021, es va comunicar a l’empresa 

que ha estat realitzant el servei de manteniment de l’enllumenat públic el canvi en el 

servei de manteniment de l’enllumenat públic. 

Vist el procediment d’adjudicació per part de la Comissió Executiva del CCDL de 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, concretament el lot 3.8 referent al manteniment dels punts de 

llum i instal·lacions a la comarca d’Osona: 

(../..) 

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. 

(../..) 

 

Atès que 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. 

Vist que 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. 

Vist que 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. La formalització es va dur a 

terme el 7 d’abril de 2021. 

Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en data 19 de desembre de 2012 es va 

adherir al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local. 

 

Atès que es considera convenient que l’empresa adjudicatària en l’Acord el Marc del 

manteniment de punts d’enllumenat públic i instal·lacions, del Lot 3.8 referit al servei a 

la Comarca d’Osona, l’empresa Electricitat Boquet SL, comenci a dur a terme el servei 

amb anterioritat a la substitució de les llumeneres per part de l’empresa Proveïments 

d’Aigua SA, amb l’objectiu de conèixer les instal·lacions existents de l’enllumenat públic 

de Sant Julià de Vilatorta. 

 

FONAMENTS DE DRET 



 
 

 
 

Articles 219 a 222 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) en relació 

al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de contractes basats en aquests.  

Article 153 i 220 de la 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 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. 

 

Vista la delegació de competències de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local per 

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

pressupost vigent (3.664.638,98 €), inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 

durada no sigui superior a quatre anys. 

 

Es proposa a la Junta de Govern els següents acords: 

 

Primer.-  Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Electricitat Boquet SL dels  

serveis següents amb efectes 1 de febrer de 2022 i per un termini de 2 anys més 1 + 1 

anys  de pròrroga com a màxim: 

 

- Manteniment de tots els punts de llum i instal·lacions d’enllumenat públic de Sant 

Julià de Vilatorta i Vilalleons. 1.534 Punts de llum segons projecte aprovat per 

l’Ajuntament en sessió de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2021. 

 

 

El preu unitari de manteniment dels punts de llum i instal·lació és de: 

- Punt de llum LED : 13 € ( més IVA)   

- Punt de llum no LED : 17 € (més IVA). 

 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  plurianual pels següents 

imports: 

 

 

 

EXERCICI MESOS PUNTS LED PUNTS NO LED TOTAL PUNTS PREU SENSE IVA PREU AMB IVA MÀXIM ANUAL

2022 11 95,00            1.439,00           1.534,00           23.556,50              28.503,37         28.503,37  

2023 6 574,67         959,33               1.534,00           11.889,67            14.386,50         

2023 6 1.534,00      -                     1.534,00           9.971,00              12.064,91         26.451,41  

2024 12 1.534,00      1.534,00           19.942,00            24.129,82         24.129,82  

2025 12 1.534,00      1.534,00           19.942,00            24.129,82         24.129,82  

2026 1 1.534,00      1.534,00           1.661,83              2.010,82           2.010,82     



 
 

 
 

 

en funció de la quantitat de tipus de punt de llum als que cada mes es faci el 

manteniment i que s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2022  a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 10.165.227.10 de l’estat de despeses i condicionat a 

l’existència de crèdit hàbil i suficient per als exercicis 2023, 2024, 2025 i 2026. 

 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Electricitat Boquet 

SL, i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així com a la resta d’interessats que 

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

 
 
 
9.0.- INCOACIÓ EXPEDIENT RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS A LA VIA PÚBLICA 
 
 Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per amb NIF 
37.195XXXXX pels danys soferts a conseqüència d’una caiguda a l’avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat el dia 9 d’agost de 2021, provocada per la falta de neteja de la 
vorera que tenia uns fruits vermells caiguts dels arbres que hi ha en aquest tram de 
l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat. 
 
Vista la normativa d’aplicació al procediment de responsabilitat patrimonial que està 
inclosa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, havent estat derogada per aquesta Llei la normativa a la qual 
fa referència la reclamació, sense que això sigui obstacle a la seva tramitació. 
 
Considerant que en la sol·licitud que ha realitzat la interessada s’especifiquen les lesions 
produïdes, la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament de servei 
públic, l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, el moment en que 
efectivament es va produir a lesió, acompanyant-se de les al·legacions, documentació i 
informes i de la proposta de prova. 
 
Atès que no ha prescrit el dret a reclamar perquè no ha transcorregut més d’un any des 
de que es va produir el fet i del seu guariment. 
 
Es proposa a la Junta de Govern els següents acords: 
 
Primer: Incoar expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per 
NIF 37.195XXXXX pels danys soferts a conseqüència d’una caiguda a l’avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat el dia 9 d’agost de 2021, fent constar que el termini per a la seva 
resolució és de 6 mesos a partir de la presentació de la reclamació patrimonial i que els 
efectes del silenci administratiu és negatiu. 
 
Segon: Designar instructora de l’expedient a la secretària-interventor de la Corporació, 
Rosa Martínez Costa, funcionària de l’Ajuntament. 
 
Tercer: Demanar informe al cap dels serveis de manteniment de l’Ajuntament sobre 
l’estat de la vorera de l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat (davant del jardí del 
Casal Núria, abans del núm. 31) en la data de la caiguda i també als tècnics de l’empresa 
de manteniment de jardineria perquè informin sobre l’estat dels arbres que hi ha a la 



 
 

 
 

vorera d’aquesta avinguda, així com altres informes que la instrucció de l’expedient 
requereixi. 
 
Quart: Acceptar la prova documental i testifical aportada i sol·licitada respectivament per 
la interessada per formar part del procediment, essent citats a declarar els testimonis 
prèvia citació amb l’antelació suficient. 
 
Cinquè: Notificar aquest acord a la interessada i la companyia asseguradora de la 
responsabilitat civil de l’Ajuntament, als efectes oportuns, fent constar que és un acte de 
tràmit qualificat, contra el qual es podrà interposar recurs de reposició potestatiu davant 
l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes des de la seva notificació.  
 
 
 
10.0.- RESOLUCIO DELS AJUTS PER A L'ALLOTJAMENT A UN ESPAI DE 
COWORKING - CONVOCATORIA 2021 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2021 pel qual es van 
aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de dos ajuts per al foment de 
l’allotjament de persones emprenedores i empreses en un espai de coworking. 
 
Atès que en data 28 d’octubre de 2021 es va publicar anunci al BOPB relatiu a 
l’aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts i, posteriorment, a 3 de novembre 
de 2021 es va publicar l’extracte de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de 
Subvencions  (BDNS). 
 
Tenint en compte que una vegada esgotat el termini per a presentar sol·licitud es va 
presentar una sol·licitud amb el registre d’entrada següent: 
 

1. E2021004668 
 
Vista l’acta de l’òrgan d’avaluació i seguiment de les subvencions previst a la base 9a  
la qual conclou: 
 

“Vistos els resultats, la Mesa acorda d’acord amb la clàusula 7.5 de les bases 
reguladores dels ajuts proposar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
concedir un ajut per a l’allotjament a l’espai de coworking Eix Empresarial i en 
les condicions establertes en les bases reguladores a la següent persona que ha 
obtingut puntuació suficient per a l’atorgament de l’ajut:  
 

1. E2021004668 – Gabriel Reyes Moreta 

 
Per altra banda i atès que no s’han presentat més sol·licituds correspon declarar 
deserta l’altra plaça pels ajuts convocats elevant la proposta a la Junta de Govern 
Local per a la resolució definitiva de la convocatòria.” 

 
Atès que d’acord amb l’acta de l’òrgan d’avaluació la proposta presentada amb registre 
d’entrada compleix els requisits establerts a les bases de la convocatòria i atenent a que 
no s’ha presentat cap més sol·licitud i, per tant, d’acord amb l’apartat 7.5 de les bases 
reguladores dels ajuts la Junta de Govern pot declarar deserta la convocatòria, en 
aquest cas parcialment. 
 



 
 

 
 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d’un ajut per a l’allotjament a un espai de coworking en 
les condicions establertes per les bases de la convocatòria a Gabriel Reyes Moreta. 
  
Segon.- Declarar deserta la segona plaça dels ajuts convocats al no haver-se presentat 
cap més sol·licitud. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona beneficiària, requerint-la perquè presenti la 
documentació exigida a l’apartat 7.5 de les bases en el termini de 10 dies hàbils des de 
la recepció de la notificació d’aquest acord. 
 
Quart.- Traslladar les dades de resolució de la subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions. 
 
 
 
11.0.- SOL·LICITUDS CATALEG DE SERVEIS 2022 DE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de data 23 de desembre de 2021 
va aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, que la Diputació posa a disposició dels 
governs locals de la província, amb la finalitat d’oferir una cooperació que respongui a 
una planificació coherent i un desplegament eficient i de garantir que els ens locals 
poden prestar serveis i realitzar activitats per a la ciutadania que per si mateixos no 
podrien assumir en les condicions adequades i, a més, fer-ho de forma equilibrada en 
el territori. 
 
Estudiades per cada regidoria els recursos que el catàleg ofereix en els respectius 
àmbits i la seva adequació a les necessitats municipals, i tenint en compte que el termini 
per a les sol·licituds de gran part dels recursos del Catàleg finalitza els propers 8 de 
febrer de 2022, es proposa a la Junta de Govern, presentar les següents sol·licituds: 
 

Recurs 

Suport en continuïtat en protecció de dades (SCPD) 

Promoció de la Salut 

Sanitat ambiental 

Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables 

Tallers d'emancipació 

Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere 

Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitat 

Finançament per  a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència 

Sensibilització vers les relacions igualitàries 

Sensibilització vers les relacions igualitàries 

Sensibilització en convivència i diversitat 

CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties 
mentals 



 
 

 
 

Activitats en matèria de memòria democràtica 

Festivals artístics 

Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits 
municipis 

Esdeveniments esportius 

Manteniment de les piscines d'estiu municipals per a agrupacions d'ens locals 

Préstec de material esportiu 

Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius 

Programes esportius 

Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals 

Creació i millora de productes turístics 

Projecte culturals 

Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió 
urbana 

Implantació d'accions sostenible 

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables 

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana 

Actuacions de seguretat viària urbana 

Anem al teatre 

Protecció del patrimoni arquitectònic 

Projecte mobiliari nova biblioteca 

Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats 

Prevenció incendis forestals: obertura de franges 

Espai públic: planificació i projectes d'espais públics saludables i resilients 

Avaluació de la qualitat de les aigües 

Animals de companyia 

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatge municipals o cedits 

Planejament urbanístic per a petits municipis 

Planificació de la intervenció en monuments 

 
 

Fons de prestació 

Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de 
millora dels serveis socials 

Finançament dels serveis socials bàsics 

Finançament en l'àmbit de joventut 

Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals 

Activitats culturals del cicle festiu 

Plans Locals d'Ocupació 

Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis 

Digitalització i condicionament d'equipaments esportius 

Dinamització de l'activitat física i l'esport local 

Coneguem els nostres parcs 

Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica 



 
 

 
 

Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible 

 
Cal tenir en compte que hi ha recursos del Catàleg que es tracta de fons de prestació 
pels quals no cal presentar sol·licitud i que es concedeixen directament als Ajuntaments 
i que s’entendran acceptats tàcitament per l’Ajuntament en cas que no es manifesti la 
renúncia expressa dels fons de prestació concedit. 
 
Finalment, determinats recursos tècnics i/o materials es poden sol·licitar al llarg de l’any 
pel qual correspondrà sol·licitar-los segons les necessitats que sorgeixin a l’Ajuntament 
al llarg del 2022. 
 
 
 
12.0.- MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER AL 
TRANSPORT PÚBLIC 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Vistes les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició de la 
targeta integrada del transport públic T-Casual publicades al BOPB de 6 d’agost de 2020 
i que és necessària la seva modificació. 
 
Vist que l’import total que es destinarà a l’adquisició de les targetes objecte d’aquesta 
convocatòria de subvencions és de 3.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
08.231.223.00 del pressupost de l’exercici 2022.  
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a 
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procediment 
d’atorgament, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, s’ha de publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot 
determinant el termini de presentació de sol·licituds.  
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per a 
l’adquisició de la targeta integrada del transport públic T-Casual.  
 
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
3.500€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que 
en elles s’indica.  
 



 
 

 
 

Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
3.500 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.231.223.00 de l’estat de despeses 
del vigent pressupost.  
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i trametre a la BDNS la convocatòria als efectes de la seva publicació, de 
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament, i l’article 124.2 del ROAS. 
 
 
 
13.0.- AUTORITZACIO PER A LA INSTAL·LACIO D'UNA PARADA PUBLICITARIA 
 
Vista la sol·licitud de Gurbtec Telecom (Goufone) per a la instal·lació el dia 10 de febrer 
de 2022 al mercat municipal d’una parada publicitària amb unes dimensions de 3x6 
metres amb registre d’entrada E2022000104. 
 
Vista l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públics i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.  
 
Atès que es tracta d’un aprofitament especial de domini públic local que beneficia de 
mode particular a l’empresa sol·licitant per la instal·lació de la parada amb fins 
publicitaris. 
 
Atès que d’acord amb les dimensions de la parada (3x6m) així com el que disposa 
l’esmentada ordenança fiscal, correspon el pagament d’una taxa de 15€ per dia per a la 
instal·lació de la parada publicitària.  
 

L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President 
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, però ateses les delegacions de competències efectuades a favor 
de la Junta de Govern per decret de 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir la llicència per a la instal·lació d’una parada publicitària el dia 10 de 
febrer de 2022 al mercat municipal de Sant Julià de Vilatorta condicionada al pagament 
de la taxa corresponent. 
 
Segon.- Notificar aquest acord així com la liquidació de la taxa a Gurbtec Telecom, als 
efectes oportuns. 
 
 
 
14.0.- RESERVA AULA DE CULTURA BANC DE SANG I TEIXITS 
 
Vista la sol·licitud del Banc de Sang i Teixits per a la reserva de l’Aula de Cultura els 
dilluns 14 de març, 11 de juliol i 14 de novembre de 2022 entre les 16 i 22 hores així 
com la reserva d’espai per a estacionar la furgoneta davant l’equipament. 
 



 
 

 
 

Vist que la reserva d’espai està destinada a una activitat de donació de sang organitzada 
pel propi Banc de Sant i Teixits. 
 
Atès que es tracta d’una activitat d’interès general, es considera no aplicar cap taxa per 
a reserva d’espais ni d’ocupació de la via pública o qualsevol altra que es pugui 
contemplar a les ordenances fiscals vigents. 
 
Vist que l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-
President de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 53.1.r) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, però ateses les delegacions de competències efectuades a 
favor de la Junta de Govern per decret de 17 de juny de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir al Banc de Sang i Teixits la reserva de l’espai de l’Aula de Cultura 
durant els dies 14 de març, 11 de juliol i 14 de novembre de 2022 entre les 16 i les 22 
hores. 
 
Segon.- Concedir una reserva d’espai d’aparcament a la plaça de l’U d’Octubre per a 
aparcar la furgoneta del Banc de Sant i Teixits durant els dies esmentats. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Banc de Sang i Teixits, als efectes oportuns 
 
 
 
15.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
16.0.- SEGUIMENT DE SUBVENCIONS CONVOCADES PER ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
 
17.0.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 
 
 
 
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, 


