
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000010  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 27 de maig de 2019 
Horari: De les 21:30 hores a les 23:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor 
Llus Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2.- RELACIO CONTRACTES MENORS 
3.- LLICENCIA D'OBRES 18-19 
4.- LLICENCIA D'OBRES 23-19 
5.- LLICENCIA D'OBRES 25-19 
6.- SOL·LICITUD EXEMPCIÓ TAXA ESCOMBRARIES 
7.- ADJUDICACIÓ LICITACIÓ CONTRACTE BAR-RESTAURANT PAVELLÓ MUNICIPAL 
I BAR PISCINES MUNICIPALS 
8.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA MOVES 2019 
9.- DECLARACIÓ DE LA BECA JOSEP ROMEU 2019 COM A DESERTA 
10.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SOSTENIMENT LLAR D'INFANTS 
11.- ALTRES INFORMACIONS 
11.1.- ALTRES AUTORITZACIONS 
11.2.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SOSTENIMENT LLAR D'INFANTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 13 de maig de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa  



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
2.0.- RELACIO CONTRACTES MENORS 
 
 La següent relació de despeses 10/2019 respon a la contractació per als conceptes, 
imports i empreses que s’hi relacionen, mitjançant contractes menors, tenint en compte 
el previst a l’article 118 de la Llei 9/2017, sense alterar l’objecte del contracte per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i justificant la necessitat així 
com la no subscripció de contractes amb un mateix adjudicatari que en la seva totalitat 
superin els límits establerts en un mateix exercici pressupostari per la normativa 
vigent.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació de la següent 
relació 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/2019/859 773XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 2019013Emit- 2 471,90 

13/05/2019 
AOC:62624989  Hores desbrossar, espai cementiri, plaça Catalunya, el solà i carrer 
del treball 

  

F/2019/860 B08673527 NEIDA S.L. 586 451,00 

13/05/2019 
AOC:62647306 9998 - Ref.: Pavelló / 712 - Servei desembussar i netejar canonada 
col·lector / 9998 - Ref.: horts / 712 - 

  

F/2019/861 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 129 13,79 

13/05/2019 
AOC:62640707 REF: PAVELLO- HORES TREBALL- DIJOUS 18 ABRIL- MAGNETO 
LLUM PASSADIS 

  

F/2019/862 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 130 783,89 

13/05/2019 
AOC:62640826 REF: BOMBA BRIGADA- BOMBA ACHIQUE BEST 2 0,55KW / 
ROSCA DOBLE 245 LLAUTÒ 11/2X1 / CONEXION RAPIDA LLAUTÒ AI 

  

F/2019/863 B60581691 MONPAPER A 835 35,70 

13/05/2019 
AOC:62678537 TOVA.33X33 P&P BLANC P/80 / REF. caramelles / TOVA.33X33 
P&P BLANC P/80 / BOB.EIXUGA.GOFRA.EXTRASET 1BO. 

  

F/2019/864 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190228 111,80 

14/05/2019 AOC:62679964 Invitacions Fira del Tupí / Cartells Fira del Tupí   

F/2019/865 B66028747 VERSÀTILS GASTRONOMIA SL 1900109 4.454,74 

14/05/2019 AOC:62709488 Preu Adult Total, dinars aplec caramellaire   

F/2019/866 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 1204 88,35 

14/05/2019 
AOC:62712096 ENQUADERNADOR FASTENER Q-CONNECT PLASTIC E-CLIPS C 
/ NR5533 RESMA 500f PAPER DIN-A3 80 GR / CARTOLINA COLOR 

  

F/2019/867 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19003353 83,25 

14/05/2019 
AOC:62714422 ACB19000604 HT DISOLVENTE 1L / ACB19000604 HT ESM DHO 
MARTELE GRIS 0,75L / ACV19001652 PENT 08088 RASCADOR 

  

F/2019/868 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-150 21,85 

14/05/2019 
AOC:62714208 PARELLES DE CASSOLA / FIRA DEL TUPÍ / Tripa morro / Panxeta 
duroc / Xoriç guisar / Llonganissa a talls 

  

F/2019/869 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-031390 419,12 

14/05/2019 
AOC:62733678 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

  

F/2019/870 B82846817 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL  436,12 



 
 

 
 

14/05/2019 
AOC:62720348 DERECHOS SUPERVISION (DSIC) P1           / Importe ejecucion de 
variante (i) P1 

  

F/2019/871 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A 466 606,39 

15/05/2019 
AOC:62790541 RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ 
PETIT / RESTES VEGETALS CAMIÓ PETIT / RESTES VEGETALS T 

  

F/2019/872 Q2866001G CREU ROJA 

 

898,73 

15/05/2019 
AOC:62694164 SERVEI PREVENTIU CURSA BARCELONA MTB CHALLENGE DEL 
DIA 13 I 14 D'ABRIL DE 2019 

  

F/2019/873 403XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX A 2019031 1.371,00 

15/05/2019 AOC:62709486 INSPECCIÓ TÈCNICA W-TEST, realitzada a l'edifici "ARCA DE NOÉ"   

F/2019/874 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-152 70,05 

15/05/2019 
AOC:62793427 ous mitja dotzena / ossos espinada / pernil de gall dindi / bistec extra / 
cuixes de pollastre / pit de pol 

  

F/2019/912 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 190003641 81,30 

16/05/2019 AOC:62885326 C.PUERTA VIDRIO CBM 01-P SERIE 2002   

F/2019/913 B59844050 GIBERT I GIBERT emit- 190323 225,01 

16/05/2019 
AOC:62885009 APLEC CARAMELLAIRE 2019: 28 ABRIL 2019: AUTOCAR 
IGUALADA - SANT JULIÀ DE VILATORTA - IGUALADA (50% FACTURAC 

  

F/2019/914 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190358 1.573,00 

16/05/2019 
AOC:62909186 N.Albara:191496  Data: 16-05-19 / Aglomerat en calent i fresat 
d'entregues Avgda. Sant Jordi 

  

F/2019/915 B08638520 SICOSA SL FE- 904102335 33,43 

16/05/2019 AOC:62898929 MATERIAL VARI SICOSA per manteniment escola bellpuig   

F/2019/917 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0002771 150,29 

16/05/2019 
AOC:62919955 ATOMINAL 1 L / SIPCAM CITROLINA OLI  INSECTICIDA DE LITRO 
/ SIPCAM FOSDAN 50W SOBRES 35 GR / SIGFITO CITROL 

  

F/2019/918 B59996629 ECADE, EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ SL A 608 377,91 

17/05/2019 
AOC:62941139 CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES SEGONS CONTRACTE 
FORMA DE PAGAMENT TRANS.BANCARIA  BBVA ESO6 0182-8752-44-02000 

  

F/2019/919 A59202846 TRIPOSONA S.A. FV19 0307 353,32 

17/05/2019 AOC:62957427 SAC SAL PISCINA I SPA  

 F/2019/920 A59202846 TRIPOSONA S.A. FV1905 0393 176,66 

17/05/2019 AOC:62957928 SAC SAL PISCINA I SPA 25 KGS.  

 F/2019/921 772XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 56 223,00 

17/05/2019 
AOC:62954929 arreglar taula aula de cultura, material per caramellesl i treballs saló 
catalunya 

  

F/2019/922 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 463 320,00 

18/05/2019 AOC:63004994 Classes anglès abril 2019  

 F/2019/923 A64718877 SALTOKI VIC SA 19276 150,16 

19/05/2019 AOC:63024149 3858000000|CABEZA P/504/605/685 A/FRIA   

F/2019/924 773XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 3 100,00 

19/05/2019 AOC:63024018 taller de torn 

  F/2019/925 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A410677 300,62 

20/05/2019 
AOC:63049874 TOALLITAS TISSU 2C C-4000 (20X200) / AMBI-NET MANZANA 1 L. 
C-12 

  

F/2019/926 B59376418 CARBURANTS NURI SL M 19008478 1.778,08 

20/05/2019 AOC:63059538 Gasoil Automoció 

  F/2019/928 733XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 2019_39 1.020,00 

21/05/2019 AOC:63107328 Avi, et trauré d'aquí (LLIBRES)  

 F/2019/929 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-156 656,28 

21/05/2019 
AOC:63119904 CAMINADA POPULAR / Formatge edam / Llom duroc / Botifarra crua 
/ Panxeta duroc 

  

F/2019/930 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-158 72,61 

21/05/2019 
AOC:63120258 bistec extra / pernil de gall dindi / ous mitja dotzena / pit de pollastre / 
carn picada porc / xoriç guisa 

  

F/2019/931 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-160 15,20 

21/05/2019 AOC:63120317 parella de cassola fira del tupi / galtes de porc   

F/2019/933 G58146937 ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA 35 423,50 



 
 

 
 

13/05/2019 PUBLICITAT REVISTA TERRART NÚM. 54  

 F/2019/936 A08655250 AUTOCARES R.FONT SAU A170-19 452,50 

14/05/2019 DESPLAÇAMENT AUTOCAR COLLA DE RIPOLLET DE L'APLEC CARAMELLAIRE   

F/2019/937 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA  29,39 

21/05/2019 SUBMINISTRAMENT GAS PAVELLÓ  

 F/2019/938 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA  650,29 

21/05/2019 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BELLPUIG  

 F/2019/939 36918042Y MISSATGERS VIC 4.195 102,85 

21/05/2019 VIATGES A BARCELONA I HOSPITALET  

 F/2019/940 J67015495 GESTIÓ D'ENGINYERIA INDUSTRIAL I AGRARIA SCP 11 235,95 

21/05/2019 REUNIONS ATENCIÓ AL PÚBLIC I INFORMES ACTIVITATS   

F/2019/941 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2019027800196 40,94 

21/05/2019 IOGURTS BEBIBLES I GALETES PER LA CAMINADA  

 F/2019/942 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2019201500244 86,15 

21/05/2019 IOGURTS BEBIBLES I GALETES PER LA CAMINADA  

 F/2019/943 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU  55,96 

21/05/2019 REGALS PER SORTEIG CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES   

F/2019/944 A17371758 MIQUEL ALIMENTACIÓ GROUP SAU  36,80 

21/05/2019 OLI I TOMAQUET PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES   

F/2019/945 77271095L AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA  10517 535,70 

22/05/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES DEL DISPENSARI   

F/2019/946 A08045213 CASA GARCIA S.A. 18318 107,21 

22/05/2019 BEGUDES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES   

F/2019/947 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2019201500262 5,97 

22/05/2019 IOGURTS BEBIBLES PER LA CAMINADA DE LES GUILLERIES   

F/2019/948 B59426296 JUNYENT & HERBIFUNG 01/0/0003007 536,60 

22/05/2019 
AOC:63214393 BOSSA DEIXAL. G-110 85X105 10 I NEGRE / BOSSA DEIXALLES 
ROTLLO 55X60 S/NANSA / HIPOWAT 150 G/L TRACT. AIGUA 

  

F/2019/954 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2019027800202 11,94 

22/05/2019 IOGURTS BEBIBLES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES   

F/2019/955 A60195278 LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 2019201500263 3,98 

22/05/2019 IOGURTS BEBIBLES PER LA CAMINADA POPULAR DE LES GUILLERIES   

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- LLICENCIA D'OBRES 18-19 
 
Expedient núm.:  18/19  
Objecte: reforma d'un bany  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en reforma d'un bany.  
 
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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en reforma d'un bany. 
 



 
 

 
 

Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació del present acord i  s’acabaran en el termini de 6 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

- 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. 

- Segons dades de la sol·licitud, 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 
4.145,91 € i es considera adequat 

 
o Base imposable : 4.145,91 € 
o Quota:  4.145,91 € x 2,75 % =  114,01 € 

 
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  4.145,91 €) =  34,14 € 
 

TOTAL: (Impost)  114,01 € + (Taxa)  34,14 € = 148,15 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- LLICENICA D'OBRES 23-19 
 
Expedient núm.:  23/19 
Emplaçament:  carrer Montseny, 11 
Promotor:  Nedgia Catalunya SA 
Objecte: execució d'una escomesa que comporta obrir una rasa de 0,40 x 1,00 m i 
escomesa de polietilè de 32 mm i 1,20 m  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en execució d'una escomesa que comporta obrir una 
rasa de 0,40 x 1,00 m i escomesa de polietilè de 32 mm i 1,20 m.  
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 



 
 

 
 

Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en execució d'una escomesa 
que comporta obrir una rasa de 0,40 x 1,00 m i escomesa de polietilè de 32 mm i 1,20 
m, situades a carrer Montseny, 11, 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 22 dies. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 



 
 

 
 

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

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

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

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

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

termini màxim de 5 dies a comptar des de l’obertura de la rasa. 
- La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents: 

1. Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del 
moment de l’obertura de la rasa fins el seu acabat total, per tal de possibilitar 
el restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i 
definitiva. 
2. Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el 
cas anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de 
rodadura per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en 
qualsevol cas, haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre 
en el termini màxim de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura 
de la rasa. 
Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició 

definitiva. 
- Execució de les reposicions: 

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

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

- La reposició de la calçada s’efectuarà amb la mateixa solució constructiva 
que l’existent, amb el mateix tipus d’acabat en quan a materials i posada en 
obra . En tot cas, sempre s’haurà de complir els mínims següents: 
1. Sub-base de tot-ú artificial de 20 cm de gruix, compactat l 95% PM. 
2. Base de formigó HM-25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb una amplada que 
superi en 30 cm per cada costat la rasa efectuada. 
3. Acabat del paviment igual a l’existent.  

- Capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-8, de 6 cm de gruix, 
compactada al 98% de l’assaig Marshall. 



 
 

 
 

  
 

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

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

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

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. Atès que s’aporta un pressupost 
de 250,00 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Quota:  250,00 x  2,75 % =  6,87 € 

 
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  250,00 €) =  30,25 € 
 

TOTAL: (Impost)  6,87 €  + (Taxa)  30,25 €  =  37,12 Euros 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5.0.- LLICENCIA D'OBRES 25-19 
 
Expedient núm.:  25/19 
Objecte: canviar 3 tancaments  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en canviar 3 tancaments.  
 
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 l’interessat per 
a l’execució de les obres consistents en canviar 3 tancaments. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
del present acord i  s’acabaran en el termini de 3 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.  

- El color de la fusteria de façana s’adequarà a la carta de colors de l’Annex III de 
la normativa del POUM. 

- 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.  

- 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. 
 

Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

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

 
o Base imposable :   2.000,00 € 
o Quota:   2.000,00 € x  2,75 % =  55,00 € 
 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 2.000 € ) =  32,00 € 



 
 

 
 

 

TOTAL: (Impost)  55,00 € + (Taxa)  32,00 €   = 87,00 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- SOL·LICITUD EXEMPCIÓ TAXA ESCOMBRARIES 
 
Vista la justificació presentada per part de Beauty By Dia S.A prevista a l’ordenança 
fiscal núm. 29 reguladora de la taxa de gestió de residus de caràcter comercial, en el 
sentit que els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats 
per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del 
establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un 
gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest 
acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en 
vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada 
en vigor. Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de 
l’1 de febrer de cada any. I que en cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament 
en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora 
d’aquests residus comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema 
de recollida, transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà 
aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
 
Atès que la justificació data de 13 de maig de 2019 i que la societat mercantil ja ha 
efectuat l’ingrés de la taxa corresponent a l’exercici 2019. 
 
Vista la remissió a l’ordenança general de recaptació que fa l’article 12 de l’esmentada 
taxa en quant al prorrateig de la tarifa. 
 
Vist el que disposa l’article 14 de l’Ordenança general de recaptació pels casos d'inici 
en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial,  l'import de 
la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per 
transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la recepció dels serveis o la 
utilització o aprofitament. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Declarar ingrés indegut la part de la tarifa corresponent als dos segons 
trimestres de l’any 2019 de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
i altres residus sòlids i urbans de caràcter comercial, ingressada a la tresoreria de 
l’Ajuntament per part de la societat mercantil Beauty By Dia S.A 
 
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- ADJUDICACIÓ LICITACIÓ CONTRACTE BAR-RESTAURANT PAVELLÓ 
MUNICIPAL I BAR PISCINES MUNICIPALS 



 
 

 
 

 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2019 pel qual es va 
aprovar el procediment de licitació del contracte de gestió de servei de bar-restaurant 
del pavelló i del bar de les piscines municipals de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Transcorregut el termini per presentar ofertes i havent entrat una única proposta, per 
part de la senyora Maria Aguilar Rosa. 
 
Vistes les actes de la mesa de contractació d’obertura de la documentació 
administrativa (sobre A), documentació tècnica que depèn d’un criteri de judici de valor 
(sobre B) i de la documentació tècnica amb criteris de valoració automàtica (sobre C). 
 
Vista la proposta d’adjudicació del contracte de gestió de servei de bar-restaurant del 
pavelló i del bar de les piscines municipals feta per part de la Mesa de contractació a 
favor de la senyora Maria Aguilar Rosa amb previ requeriment de la presentació de la 
garantia definitiva així com la documentació prevista al plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Havent estat atès el requeriment de documentació i garantia definitiva per part de 
Maria Aguilar Rosa en data 27 de maig de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de gestió de servei de bar-
restaurant del pavelló i del bar de les piscines municipals de Sant Julià de Vilatorta a 
Maria Aguilar Rosa. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de la corresponent documentació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Maria Aguilar Rosa 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. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA MOVES 2019 
 
Vista la Resolució EMC/1323/2019, de 14 de maig, per la qual es fa pública la 
convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa 
d’Incentius a la mobilitat eficient i sostenible – Programa MOVES- de l’Institut Català 
d’Energia. 
 
Vist el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el Programa 
d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) el qual estableix els 
requisits per a la convocatòria. 
 
Tenint en compte que els ens locals poden ser beneficiaris de subvenció així com 
l’adquisició de vehicles d’energies alternatives es troba com a una de les actuacions 
subvencionables en la convocatòria condicionada al desballestament d’un vehicle M1 
de més de 10 anys o N1 de més de 7 anys. 



 
 

 
 

 
Atès que l’Ajuntament ha manifestat la voluntat d’adquirir un vehicle elèctric que 
substitueixi un vehicle de la flota de la brigada municipal el qual es troba al tram final 
de la seva vida útil essent un canvi que suposi, per una banda, una reducció de les 
emissions i, per l’altra, un estalvi per al consistori en el manteniment del vehicle.  
 
Tenint en compte que el vehicle que es vol substituir és de categoria N1 i té més de 7 
anys. 
 
Considerant que l’Ajuntament va concórrer a la convocatòria de subvencions a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al 
canvi climàtic per als anys 2019 i 2020 i que ambdues subvencions són compatibles 
tenint en compte el que disposen els texts de les seves bases i convocatòries. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions per a l’any 2019 del Programa 
d’Incentius a la mobilitat eficient i sostenible – Programa MOVES- de l’Institut Català 
d’Energia.  
 
Segon. Facultar a l’Alcalde per a la formalització de la sol·licitud de subvenció.  
 
Tercer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament a aportar la part no subvencionada 
per la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català d’Energia, condicionat a l’obtenció de 
la subvenció de la Generalitat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- DECLARACIÓ DE LA BECA JOSEP ROMEU 2019 COM A DESERTA 
 
Vistes les bases reguladores de la beca Josep Romeu 2019-2020 organitzada per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 27 de març de 2019. 

 
Vist que les bases fixaven el 23 d’abril de 2019 com a termini per a presentar 
propostes. 

 
Tenint en compte que, vençut el termini de presentació de propostes, no s’ha presentat 
cap proposta per a optar a la beca Josep Romeu. 
 
Atès que, per tant, no es pot atorgar la beca i queda deserta segons el que determinen 
les bases reguladores de la beca. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar deserta l’edició 2019-2020 de la beca Josep Romeu organitzada per 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
10.0.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SOSTENIMENT LLAR D'INFANTS 
 
Vista la convocatòria i les bases específiques de les subvencions de sosteniment del 
servei de l’escola bressol municipal per al curs 2017-2018 aprovades per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de 9 de maig de 2019. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta pot sol·licitar subvenció tenint en 
compte els requisits i beneficiaris que estableixen les bases reguladores. 
 
Vista la sol·licitud de subvenció en el marc del catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2018 de finançament de les escoles bressols de titularitat 
municipal que es va atorgar a l’ajuntament i que és complementària. 
 
Tenint en compte que el termini de presentació de sol·licituds acaba el 14 de juny de 
2019 i s’ha de formalitzar a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar subvenció a la Diputació de Barcelona de sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal per al curs 2017-2018. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la presentació de la sol·licitud.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- ALTRES INFORMACIONS 
 
11.1.- ALTRES AUTORITZACIONS 
 
Vist l’escrit del representant de Escuderia Osona, sol·licitant autorització de pas pel 
51è Ral·li Osona, previst pels dies 29, 30 de juny de 2019. 
 
Vist el recorregut així com els horaris del desenvolupament de la prova que no 
coincideixen amb el desenvolupament de cap altre esdeveniment i així com tampoc 
impossibiliten l’accés al municipi al tractar-se de talls puntuals de dues carreteres així 
com es disposa d’accessos alternatius al municipi. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Concedir l'autorització de pas pel terme municipal de Sant Julià de Vilatorta a 
l’Escuderia Osona pel desenvolupament del pas del 51è Ral·li Osona, previst pel dia 
29, 30 de juny de 2019 vista la viabilitat de la prova durant els horaris sol·licitats. 
 
Segon. Fer constar a l’Escuderia Osona, com a entitat organitzadora de la prova, que 
la present autorització es condiciona al compromís de deixar els voltants de les 



 
 

 
 

carreteres per les quals passi el ral·li, completament netes de deixalles i altres residus, 
produïts pel desenvolupament de la prova. 
 
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 BV-5202. 
 
Quart. Per a la realització de l’esdeveniment s’hauran de complir les consideracions 
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 altres residus al final de 
l’activitat, fent ús, si cal, dels corresponents contenidors de recollida selectiva. 

 L’organització vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció d’incendis, 
evitant situacions de risc d’incendi. 

 L’entitat organitzadora assumirà la responsabilitat civil davant qualsevol 
incidència de l’activitat objecte del present informe. 

 Els organitzadors hauran 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) 

 Els organitzadors i participants atendran les indicacions que els hi puguin fer 
els guardes de l’Espai Natural Guilleries-Savassona. 

 
Cinquè. Notificar la present resolució a l‘Escuderia Osona.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
11.2.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
En aquest apartat es relacionen les diverses queixes i suggeriments que des de la 
darrera Junta de Govern s’han rebut a l’Ajuntament i se’n programa la seva gestió a 
les regidories corresponents. 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dona per finalitzada la sessió ordinària de 
la Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


