
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000002  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 4 de febrer de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 23:59 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervías Rodríguez, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
ABSENTS 

Trinidad Subirana Arumí, Regidora 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
3.- APROVACIO CERTIFICACIO 1 CONSTRUCCIO VESTIDORS ZONA ESPORTIVA 
4.- SOL·LICITUDS AL CATÀLEG DE SERVEIS XARXA DE GOVERNS LOCALS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
5.- LLICÈNCIA D'OBRES 116-18 
6.- LLICÈNCIA D'OBRES 131-18 
7.- LLICÈNCIA D'OBRES 133-18 
8.- LLICÈNCIA D'OBRES 134-18 
9.- LLICÈNCIA D'OBRES 135-18 
10.- LLICÈNCIA D'OBRES 140-18 
11.- CONCESSIO DE SERVEIS GESTIO BAR RESTAURANT DEL PAVELLO ESPORTIU 
I LES PISCINES MUNICIPALS 
12.- AUTORITZACIO DE PAS 22E RALLY ESPRINT SANT JULIA 
13.- INFORMACIONS REGIDORIES 
14.- QUEIXES I SUGGERIMENTS 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de 
Govern Local de data 14 de gener de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa. 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.0.- RELACIO DE CONTRACTES MENORS 
 
La següent relació de despeses 2/2019 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 

 Data registre Text explicatiu 

 

Euros 

F/2018/2523 B66856667 BBACTIVITIE&EVENTS S.L. 4.174,50 

29/12/2018 
AOC:55403612 3 inflables+ ludoteca amb inflable / inflable extra Elefant dos dies / 2 Monitors extres 2 dies i 
mig 

 F/2019/6 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 369,05 

03/01/2019 
AOC:55490468 Muntatge 2 pistes Slot 3 dies amb persones responsables (Festival infància 2018) / Material 
extra per el mu 

 F/2019/57 A58281262 M. BOADA SA 33,03 

10/01/2019 
AOC:55923038 LLAR D'INFANTS PATULEIA / BATERIA DAITEM BATLI-26 / MÍNIM MÀ D'OBRA CAP D' 
EQUIP / MÍNIM MÀ D'OBRA TÈCNIC E 

 F/2019/58 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 106,48 

10/01/2019 AOC:55926405 Impressió lona 400cmX85 amb reforç laterals i ullets 

 F/2019/59 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 180,29 

10/01/2019 
AOC:55926452 Impressió lona 500cmX120 amb reforç laterals i ullets (Ref. Vilalleona Marató) / Lona rodona 
100cm 

 F/2019/60 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 115,23 

10/01/2019 AOC:55918391 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA 

 F/2019/61 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 132,00 

10/01/2019 AOC:55931408 Pel servei autocar 35 places a Vic VISITA MUSEU DE LA PELL el dia 17/11/2018 

 F/2019/64 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 267,40 

14/01/2019 
AOC:56079216 GOMA EVA 400*600 PURPURINA / GOMA EVA 400*600 PURPURINA / COMMENT|PLATA 
/ GOMA EVA 400*600 PURPURINA / COMM 

 F/2019/65 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 127,91 

14/01/2019 
AOC:56079215 NR5533 RESMA 500f PAPER DIN-A3 80 GR / PAPER FOTOCOPIADORA  DIN-A4 80grs / 

NOTES ADHESIVES 75X75 MM 

 F/2019/69 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 745,65 

15/01/2019 
AOC:56187538 Costo Consum ( AVDA DE SANT LLORENÇ CANTONADA-CINTO VERDAG;08504;SANT 
JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 

 F/2019/70 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 1.795,31 

15/01/2019 
AOC:56187598 Costo Consum ( AVDA NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT ENLLPUBLIC-S/N 
*;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;E 

 F/2019/71 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 543,96 

15/01/2019 
AOC:56187596 Costo Consum ( DEL PARE MANUEL CAZADOR 2-ESCOLA LOC ESCOLA;08504;SANT 
JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 

 F/2019/72 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 155,63 



 
 

 
 

15/01/2019 
AOC:56187623 Costo Consum ( AVDA DE SANT LLORENÇ-REG C.FUTBOL MOT;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. 

 F/2019/73 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 576,07 

15/01/2019 
AOC:56187775 Costo Consum ( DE SANT ROC EDIFICI-CAMP-FUTBOL;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. Promo 

 F/2019/74 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 1.502,30 

15/01/2019 
AOC:56188363 Costo Consum ( DE LES PISCINES-S/N.;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. Promocional ( DE 

 F/2019/75 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 935,67 

15/01/2019 
AOC:56188535 Costo Consum ( DE CALLDETENES-CEIP BELLP. LOC CEIP;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. P 

 F/2019/76 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 155,18 

15/01/2019 
AOC:56188579 Costo Consum ( DE SANT PONÇ 18;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. Promocional ( DE SANT 

 F/2019/77 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 190,25 

15/01/2019 
AOC:56188828 Fact. Cons. Lec. Reals Punta ( AF SET FONTS-ILL.PUBLIC;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Fact 

 F/2019/81 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 121,13 

15/01/2019 
AOC:56189014 Fact. Cons. Lec. Reals Punta ( AVDA DE PUIG I CUNYER 53;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Fac 

 F/2019/86 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 690,44 

15/01/2019 
AOC:56189205 Fact. Cons. Lec. Reals Punta ( DE LA MERCE-S/N ST ROC;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Fact. 

 F/2019/87 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 237,41 

15/01/2019 
AOC:56190365 FACTURACIÓ DEL CONSUM ( DE LA INDUSTRIA 10 LOC MAGATZEM;08504;SANT 
JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % D 

 F/2019/88 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 293,98 

15/01/2019 
AOC:56191128 Costo Consum ( DELS MARQUESOS DE VILALLONGA 24 ELCO;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. 

 F/2019/89 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 317,87 

15/01/2019 
AOC:56191571 Fact. Cons. Lec. Reals Punta ( CARRETERA VILALLEONS QUILOMETRE-S/N 
0.1;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCEL 

 F/2019/92 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 338,81 

15/01/2019 
AOC:56191797 Costo Consum ( PLACA MAJOR 7;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) 
/ % Dte. Promocional ( PLACA MAJ 

 F/2019/98 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 145,76 

15/01/2019 
AOC:56196492 Facturació Potència Període P1 ( DE SANT PONÇ 18 PISCINA;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Fa 

 F/2019/101 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 225,91 

15/01/2019 
AOC:56197452 Fact. Cons. Lec. Reals Punta ( DELS MARQUESOS DE VILALLONGA 
ENLLPUBLIC;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARCEL 

 F/2019/102 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 31,98 

15/01/2019 
AOC:56197944 FACTURACIÓ DEL CONSUM ( DE PUIG-L'AGULLA 2 1-2;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / Potència ( D 

 F/2019/103 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 731,38 

15/01/2019 
AOC:56198172 Costo Consum ( PASSEIG DE LES MORERES PAVELLO-S/N LOC .;08504;SANT JULIA 
DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % D 

 F/2019/106 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 80,61 

15/01/2019 
AOC:56199794 Facturació Potència Període P1 ( PASSEIG DE LES MORERES-PAVELLO ESP. 
MOT;08504;SANT JULIA DE VILATORTA;BARC 

 F/2019/107 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 244,65 

15/01/2019 
AOC:56200728 Costo Consum ( PLACA DE CATALUNYA-S/N;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / % Dte. Promocional ( 

 F/2019/108 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 286,79 

15/01/2019 
AOC:56201064 Costo Consum ( PLACA DEL MARQUES DE LA QUADRA 14 AULA CULTURA;08504;SANT 
JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP ) 

 F/2019/109 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 6,95 

15/01/2019 
AOC:56201660 Fact. Cons. Lec. Reals Punta ( AF SET FONTS PARCEL-LA-S/N *;08504;SANT JULIA DE 
VILATORTA;BARCELONA;ESP ) / 

 F/2019/110 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 189,67 

15/01/2019 
AOC:56202151 Facturació cosum lect. Reals ( DELS MARQUESOS DE VILALLONGA 24;08504;SANT 
JULIA DE VILATORTA;BARCELONA;ESP 

 F/2019/119 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 154,40 

17/01/2019 
AOC:56315843 Revisio i manteniment equip de cloracio ( Canvi filtre i injector Desembussar punt d'injeccio 
Instal lacio: 

 F/2019/121 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 196,30 



 
 

 
 

18/01/2019 
AOC:56378693 alb 1155 / 2 aspersors k1 / 2 aspersors k2 / gespa sparring 5kg / alb 1171 / gespa sparring 
5kg / alb 1624 

 F/2018/2567 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 100,00 

31/12/2018 CONTE I TALLER DE CONSTRUCCIÓ D'UN RELLOTGE DE SOL (SETMANA DE LA CIÈNCIA) 

 F/2018/2568 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 570,00 

31/12/2018 CONFERÈNCIES SOBRES LES TRADICIONS NADALENQUES, EL TIÓ 

 F/2018/2569 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX- MISSATGERS VIC 48,40 

31/12/2018 VIATGES A HOSPITALET I BARCELONA 

 F/2018/2570 A59037903 FUSTES SANT JAUME SA 133,10 

31/12/2018 TEIES DE PI PER CAVALCADA REIS 

 F/2018/2571 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. 401,72 

31/12/2018 RESTES VEGELETAL DEL 05/11 AL 04/12 

 F/2019/66 B61118907 PROKIPTON SL 115,29 

15/01/2019 AOC:55574341 BOSSA BROSSA COMPOSTABLE 45X43 (ROTLLO 15 UN) 

  
 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 
Núm. operac. Cognoms i nom o raó social 

 Data 
comptable 

Concepte de l´operació 
Euros 

220180009927 B64954787 IMPRESIÓ CATIM S.L.U. 68,85 

01/01/2019 AOC:54789069 OR-301BK / OR-301CO, IMPRESSORA PUNT INFORMACIÓ 

220180009928 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 657,00 

01/01/2019 AOC:54765222 Sortida autocar a Port Aventura 

220180009929 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 59,30 

01/01/2019 AOC:54763520 pernil gall dindi / bistec extra / ous / pit de pollastre / mandonguilles grans o sopa / mandonguilles gran 

220180009930 47792139W SIMEÓ PARAREDA XANDRI 162,91 

01/01/2019 AOC:54852287 NEGRE 14º / NEGRE 14º / NEGRE 14º / NEGRE 14º 

220180009931 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 9,29 

01/01/2019 AOC:54835277 SAL GRANADA 25 KG. 

 220180009932 B63042501 CROSSANDRA, LA BOTIGA DELS CANELONS SL 71,28 

01/01/2019 AOC:54827138 6 CANELONS DE CARN 

 220180009933 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 242,00 

01/01/2019 AOC:54844204 REPARTIMENT DE CARTES PERSONALITZADES JOVES 

220180009934 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 3.221,59 

01/01/2019 AOC:54957384 S20-AJSJ-002 - Mensualitat corresponent al ( mes de desembre en concepte del servei de neteja de Parcs 

220180009935 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 787,75 

01/01/2019 AOC:54982999 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida  ( residu vegetal corresponent als dies 2 i 4/12/18. ) desembre 

220180009936 B65138075 DOSPER CLIMA SL 121,36 

01/01/2019 AOC:54973746 MA D'OBRA / RECANVI SONDA CRONO 8/15/20G-30G2 / DISPOSICIO SERVEI 

220180009937 E66915471 ARÀLIA FLORS CB 40,00 

01/01/2019 AOC:54951481 Ram de flors variades, despedida administrativa del dispensari 

220180009938 G64302904 FUNDACIÓ ARETÉ 456,17 

01/01/2019 AOC:54948340 REPARTIMENT REVISTA VILATORTA DESEMBRE / BUSTIADA CALENDARIS 

220180009940 A08361446 PINTUR S.A. 76,06 

01/01/2019 
AOC:55051440 TX 563/BERMELLON 750cc / TX 554/NARANJA 750cc / TX 539/AZUL LUMINOSO 750cc / TX 516/VERDE PRIMAVERA 
750cc / 

220180009941 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 408,94 

01/01/2019 
AOC:55046960 REF: PRESSUPOST Nº 16- ELECTRODOMESTICS - APELSON FORN INDEPENDENT BLANC / APELSON PLAGA GAS  
/ FEINA MUNTA 

220180009942 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 3.164,50 

01/01/2019 
AOC:55049053 REF: CALEFACCIO-ELEMENT RADIADOR ALUMINI OBERT 600 / AIXETA ORKLY TERMOSTATITZABLE / POTERMIC 
BICONOS TP97 

220180009944 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL 3.841,14 



 
 

 
 

01/01/2019 
AOC:55054947 REF: ELECTRIC- SOLERA CAIXA ENCAST 6625 CAIXA / SOLERA CAIXA EMPALE 363 160X / TUB COARROGAT 
DOBLE CAPA Ø20 

220180009945 A08339897 CONSTRUCCIONS FERRER S.A. 9.242,91 

01/01/2019 AOC:54988509 Import del treballs de desmuntages zones esllavissades o en perill (d'esllavossament obra dels vestidors 

220180009946 P5800015I CONSELL COMARCAL D'OSONA 1.604,43 

01/01/2019 AOC:55071831 CONVENI ATENCIÓ A LES PERSONES CCO. ANNEX 3 -AJUTS (PERÍODE AGOST A DESEMBRE18) 

220180009948 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 87,12 

01/01/2019 AOC:55169664 EXTRES NETEJA -Punt d¿Informació , Les 7 fonts 

220180009949 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 475,99 

01/01/2019 AOC:55169666 Extres Patuleia Desembre-2.018 

220180009950 B17694530 COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA SL 37,57 

01/01/2019 
AOC:55201348 2019 CALENDARI TACO INGRAF CAT / 2019 AGENDA OSLO PLUS D/P / 2019 AGENDA MARA A5 S/V NEGRE / 2019 
AGENDA OP 

220180009951 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX -TELSTAR ELECTRONICA- 312,56 

01/01/2019 AOC:55210117 COMBO15 - altaveu autoamplificat15'' per escola Bellpuig 

220180009952 A17096546 CAN JOVER CULTIUS SA 2.118,71 

01/01/2019 AOC:55058253 SUBMINISTRAMENT AVET 9M AMB PEU DE FORMIGÓ / SUBMINISTRAMENT AVET 4M 

220180009953 A17054370 PINTURES M.VICH SA 116,43 

01/01/2019 AOC:55248095 ACV18004493 MANO DE OBRA REALIZAR PRESUPUESTO / ACV18004662 DECAPANTE GEL-40 5 KG 

220180009954 G08491029 TAC OSONA - APSCO 1.439,90 

01/01/2019 AOC:55327903 S99-FUES-016 - Lloguer pavelló Sant Tomàs ( 14 dies ) / S99-FUES-016 - Neteja equipament ( 14 dies ) 

220180009956 A08001182 SECE SA. 2.296,35 

01/01/2019 AOC:55338902 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat , DESEMBRE 

220180009957 A08001182 SECE SA. 454,38 

01/01/2019 AOC:55349980 SUBSTITUCIÓ DEL SUPORT A509 COL·LISIONAT A L'AVINGUDA DE PUIG I CUNYER. / Ut Obra civil necessària per la b 

220180009958 A08001182 SECE SA. 714,03 

01/01/2019 
AOC:55350511 SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA G204 TRENCADA Al CARRER FONT D'EN PEP CANTONADA CARRER MIQUEL 
PALLÀS. / Ut Llumene 

220180009959 A08447369 EL 9 NOU 154,88 

01/01/2019 AOC:55330619 Publicitat. El 9 Nou - Ed. Osona/Ripollès - Contracte número: 10506387-1 Títol: PM1 Aj.Sant Julià de Vilato 

220180009960 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 44,00 

01/01/2019 AOC:55424072 ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6 

220180009961 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 1.429,77 

01/01/2019 
AOC:55416775 ANIVELLAR TERRA I MUNTAR PARQUET AC5 I SÒCOL / ECOPRIN GREEP 5 LT. / SACS CIMENT AUTONIVELLANT 25 
KG. / HOR 

220180009962 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 95,96 

01/01/2019 AOC:55440052 PA PATULEIA I AJUNTAMENT / PA PATULEIA I AJUNTAMENT 

220180009963 B65199184 ADFOCET 529,98 

01/01/2019 AOC:55342070 BOSSA "SUPERPODERS"CAMPANYA DE NADAL.  73(Unitats) 

220180009964 F58225079 ARTRISTRAS SCCL 1.040,60 

01/01/2019 AOC:55438991 Import corresponent a l'Ajuntament de l'actuació de "Els petits més grans" el dia 29 de desembre de 2018 + 

220180009965 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 3,22 

01/01/2019 AOC:55455750 COPIA CLAU SERRETA / TORNILLO ZINC. AVELL. PHILIPS DIN965 M4X10 / MANEGUET UNIÓ RODÓ 4X20 

220180009975 XXXXXXXXXX AUTO TAXI SANTA EUGÈNIA DE BERGA - XXXXXXXXXX 535,70 

01/01/2019 RECOLLIDA I REPARTIMENT DE BALISSES PEL DISPENSARI 

220180009976 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 15,54 

01/01/2019 
CÒPIES 
PLÀNOLS 

  220180009977 B62530480 CARLES MIRO SL 101,64 

01/01/2019 MODIFICAR DADES 2 LONES PER LA SETMANA DE LA CIÈNCIA 

220180009978 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 72,60 

01/01/2019 PASSA KARAT PER LA TUPIPORKADA 

 220180009979 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 560,00 

01/01/2019 500 LLIBRETS PRIMERS AUXILIS 

 



 
 

 
 

220180009980 B64329931 BOI GALTÉS S.L. 129,47 

01/01/2019 30 TIRES NYLON AMB SIBELLA PER CAVALCADA DE REIS 

220180009981 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL 20,02 

01/01/2019 SUBMINSTRAMENT IOGURTS PER LA LLAR D'INFANTS 

220180009982 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 3.543,75 

01/01/2019 AOC:54957383 S20-AJSJ-001 - Mensualitat corresponent al  ( mes de desembre, en concepte de treballs de jardineria i 

220180009983 B62735808 OBRES CODINACHS S.L. 12.894,59 

01/01/2019 
AOC:55192322 01    DESMUNTATGES I ENDERROCS / 02    TREBALLS DE PALETA / 03    TAULELLS / 04    PAVIMENTS / 05    
GESTIÓ 

220180010042 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 1,74 

01/01/2019 
AOC:55308274 FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: CONCURS DADES - Abono/Ref.Factura: 084120201 - Periodo 
regular d 

220180010044 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SA 330,09 

01/01/2019 AOC:55374436 Detalle de conceptos( 1 Dic. 18 - 31 Dic. 18 ) - FACT. DADES LOT 3 - Facturacio LOT3 Desembre 2018 

220180010054 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 193,89 

01/01/2019 SERVEIS TÈCNICS PRESENTACIÓ PROJECTE BIBLIOTECA, CONCERTS ESCOLA DE MÚSICA I CORAL CANTS I RIALLES 

220180010055 B59594614 JARDINERIA CIC S.L.U. 223,91 

01/01/2019 ARBRES PETITS DE NADAL 

 220180010057 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 168,19 

01/01/2019 COURES PEÇES MURAL FIRA EL TUPÍ 

 220180010073 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. 474,28 

01/01/2019 AOC:55518320 A0440000157. CASETA C-4 (316) AIS A-410 436X236.  (1 uds).Alb: 289462 ( Periodo de: 01/12/2018 - 31/12/2018 

220180010074 B25727322 WATT ENERGIA SL 2.754,82 

01/01/2019 AOC:55535740 **Factura segons "contracte d'instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària 

220180010075 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 306,88 

01/01/2019 
AOC:55534489 MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / DESPESES DE PORTS (V)(759013)  / FLETAN FT. CLAVO HIG.   1X7  / SOPA DE 
PESCAD 

220180010076 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 900,36 

01/01/2019 
AOC:55485706 ALBARA 66/18 PATULEIA / ALBARA 67/18 PATULEIA / ALBARA 68/18 CAMINADA MARATO / ALBARA 69/18 PATULEIA 
/ ALBA 

220180010077 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 748,40 

01/01/2019 
AOC:55485780 ALBARA 60/18 PATULEIA / ALBARA 61/18 PATULEIA / ALBARA 62/18 CONSELL INFANTIL / ALBARA 63/18 PATULEIA / 
ALB 

220180010078 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL 6,10 

01/01/2019 AOC:55604269 Alquiler Cooler 

 220180010079 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 45,05 

01/01/2019 AOC:55719263 REF.:TPV29 / N.Albara:3604580  Data: 21-12-18 / Obs:ELS NENS DE LA CORAL / BOSSES TIÓ 2i / ELS NENS DE LA C 

220180010080 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 6,48 

01/01/2019 AOC:55719251 REF.:TPV29 / N.Albara:3604537  Data: 13-12-18 / Obs:PATULEIA / ANGLES PETIT / ANGLES MITJA / N.Albara:36045 

220180010081 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 8,22 

01/01/2019 
AOC:55719252 REF.:TPV28 / N.Albara:3652441  Data: 05-12-18 / COCA PA CROSSANDRA / XOCO 125g (TORRAS) / XOCO LECHE 
MILKIB 

220180010082 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 127,62 

01/01/2019 AOC:55719258 REF.:TPV29 / N.Albara:3604557  Data: 16-12-18 / Obs:LA MARATÓ / XOCO DESFETA / REF.:TPV28 / N.Albara:365247 

220180010083 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL 418,65 

01/01/2019 AOC:55743950 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

220180010084 F08226714 ABACUS 108,77 

01/01/2019 
AOC:55712618 AB ULLETS MOBILS 66u  / AB ULLETS MOBILS amb pestanyes 66u  / BL. PINZELL ABACUS PLA 2  / BLIS.CINTA 
ADHESI 

220180010085 F08226714 ABACUS 17,91 

01/01/2019 AOC:55712578 SPRAY FLEUR OPAC 300ml CREAM LOVE 

220180010087 F08852279 COOPERATIVA CALANDRA S.C.C.L. 24,20 

01/01/2019 AOC:55802546 Serveis per rentat de roba 

 220180010126 A58102898 FERRETERIA COMELLA SA 57,72 

01/01/2019 
AOC:55664374 LLAVE ESTRIADA NORMAL / LLAVERO PORTAETIQUETA(BO 100U)NARANJA / LLAVE SEGURETAT PUNTS / LLAVE 
ESTRIADA NORM 

 



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- APROVACIO CERTIFICACIO 1 CONSTRUCCIO VESTIDORS ZONA 
ESPORTIVA 
 
Vista la certificació núm.1 de l’obra “Construcció dels vestidors de la zona esportiva de 
Sant Julià de Vilatorta”, presentada per la unió temporal d’empreses Construccions 
Ferrer S.A. – Viver de Bell-lloc, amb la conformitat del tècnic municipal director de 
l’obra, que és d’un import de 21.671,69 € més 4.551,05 € en concepte d’IVA. 
  
Vista l’acta de preus contradictoris núm.1 que acompanya la certificació, referent a les 
partides PC.1.01, PC.1.02, PC.1.03, PC.1.04, PC.1.05, PC.1.06, PC.1.07, PC.1.08, 
signada per la direcció de l’obra i per l’empresa contractista. 
 
Vista l’acta de preus contradictoris núm.2, referent a les partides PC.2.01, PC.2.02, 
PC.2.03 i PC.2.04, signada per la direcció de l’obra i per l’empresa contractista. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de les obres “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 26.222,74 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Aprovar les actes de preus contradictoris núm.1 i núm.2 signades per la 
direcció de l’obra i per l’empresa contractista.  
 
Tercer.- Reconèixer l’obligació condicionada a l’aprovació de l’expedient d’incorporació 
de crèdits de l’any 2018. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
4.0.- SOL·LICITUDS AL CATÀLEG DE SERVEIS XARXA DE GOVERNS LOCALS 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La Diputació de Barcelona, en data 20 de desembre de 2018 va aprovar el Catàleg de 
serveis en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat el 26 de 
novembre de 2015, que dóna suport als governs locals a través de diferents 
instruments de cooperació, amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades 
pels governs locals.  
 
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 recursos econòmics finalitza el proper 7 de febrer, 
establint-se uns terminis més llargs per a les sol·licituds de recursos tècnics i 
materials, es proposa a la Junta de Govern, presentar les següents sol·licituds:  
 



 
 

 
 

 
Tipus Recurs Actuació Recurs 

Recurs 
econòmic 

Publicació de l'establiment calcolític del Bosc del 
Quer 

Publicacions d'àmbit 
local de municipis de 

menys de 20.000 
habitants 

Recurs 
econòmic 

Itinerari ciclista de connexió amb col·legi El Roser 
amb ampliació de voreres i reducció de velocitat 

Actuacions derivades de 
plans i estudis de 
mobilitat urbana 

Recurs 
econòmic 

Reducció de velocitat (bandes rugoses) i protecció 
de parc infantil de Vilalleons 

Actuacions de seguretat 
viària urbana 

Recurs 
econòmic 

Escola municipal de dibuix i pintura 
Funcionament d'escoles 

municipals 

Recurs 
econòmic 

Tallers sobre prevenció de residus 
Activitats de 

sensibilització i educació 
ambiental 

Recurs 
econòmic 

Jornada "Va d'aigua" de les Set Fonts de Sant Julià 
de Vilatorta 

Activitats d'educació 
ambiental en sistemes 

aquàtics continentals. Va 
d'aigua 

Recurs tècnic 
Estudi pel foment de la mobilitat elèctrica i 

sostenible 
Promoció de la mobilitat 

sostenible 

Recurs 
econòmic 

Neteja viària hivernal des de l'inici de la BV-5202 
fins a Puig-l'agulla 

Neteja viària hivernal de 
l'accés al nucli principal o 

de camins d'us públic 
(hivern 2019-2020) 

Recurs 
econòmic 

Conservació i millora del bosc del Lleopart 
Execució de projectes de 

millora del patrimoni 
natural 

Recurs 
econòmic 

Col·locació d'un aïllament acústic pel soroll d'una 
activitat 

Adequació acústica de 
locals 

Recurs 
econòmic 

Condicionament de l'habitatge del Casal Núria 
(carrer Núria, 25, 2n.) 

Reforma, 
condicionament i 

rehabilitació d'habitatges 
municipals o cedits 

Recurs 
econòmic 

Comerç, fires i mercats de venda no sedentària en 
municipis de menys de 20.000 habitants 

Comerç, fires i mercats 
de venda no sedentària 
en municipis de menys 

de 20.000 habitants 

Recurs 
material 

Manteniment de les piscines municipals de Vilanova 
de Sau, Calldetenes, Folgueroles, Roda de Ter i 

Sant Julià de Vilatorta 

Manteniment de les 
piscines d'estiu 
municipals per a 

agrupacions d'ens locals 

Recurs tècnic Estudi sobre la pedrera de rodes de molí de l'Ausió 
Recerca 

historicoarqueològica 

Recurs 
econòmic 

Instal·lació d'un sistema de telegestió (domòtica) al 
Centre de Dia de Sant Julià de Vilatorta 

Implantació de mesures 
de gestió sostenible, 

ambiental i econòmica 

Recurs tècnic 
Projecte executiu d'instal·lacions de climatització de 

l'edifici de l'Arca de Noè 
Projectes d'equipaments 

i espai públic 

Recurs tècnic 
Inventari i plans de poda de l'arbrat viari de Sant 

Julià de Vilatorta 

Suport a la gestió 
ambiental sostenible del 
verd urbà, horts públics i 
planejament urbanístic 

Recurs tècnic 
Projecte executiu per a l'obertura i manteniment de 
la franja perimetral de la urbanització de Vora bosc 

Redacció del projecte 
executiu per a l'obertura i 



 
 

 
 

manteniment de la franja 
perimetral 

Recurs tècnic 
Projecte executiu per a l'obertura i manteniment de 
la franja perimetral de la urbanització de l'Albereda 

Redacció del projecte 
executiu per a l'obertura i 
manteniment de la franja 

perimetral 

Recurs 
econòmic 

Actuacions de gestió i control d'activitats 
comunicades 

Finançament del servei 
d'inspecció i verificació 

d'activitats 

Recurs tècnic anàlisis d'aigua de les fonts naturals del municipi 
Avaluació de la qualitat 

de les aigües 

Recurs 
econòmic 

Recollida i acollida d'animals de companyia 
abandonats o perduts 

Animals de companyia 
(gossos i gats) 

Recurs 
econòmic 

Taules d'orientació al terrat de Ca l'Anglada 
Execució de projectes 

singulars de 
senyalització turística 

Recurs 
econòmic 

Ampliació i renovació de la senyalització de la Ruta 
de l'Aeròdrom de Vilatorta 

Projectes en matèria de 
memòria democràtica 

Recurs 
econòmic 

Tallers creatius per Sant Jordi i Nadal 
Finançament de tallers i 

activitats formatives 
d'àmbit cultural 

Recurs 
econòmic 

Estiu Set Fonts Festivals artístics 

Recurs 
econòmic 

El camp d'aviació de la Guerra Civil. Revivint els 
bombardejos 

Accions innovadores per 
a la creació i millora de 

productes turístics 

Recurs tècnic 
35è Torneig BBVA de bàsquet Gran premi Diputació 

de Barcelona 

Enquestes de satisfacció 
d'esdeveniments 

esportius 

Recurs 
econòmic 

35è Torneig BBVA de bàsquet Gran premi Diputació 
de Barcelona 

Esdeveniments esportius 
"Gran Premi Diputació de 

Barcelona" 

Recurs 
econòmic 

Adquisició d'un joc de cistelles i proteccions 
Millora del material 

inventariable 
d'equipaments esportius 

Recurs 
econòmic 

Esdeveniment: XXXVI Caminada popular de les 
Guilleries, Torneig de botxes Festa Major i Nadal, 24 

hores de futbol Sala Programa: Campus de futbol 
Oriol Riera Experiència 

Activitats esportives 
locals 

Recurs 
econòmic 

activitats municipals per a la promoció de la Salut Promoció de la salut 

Recurs 
econòmic 

Prevenció de legionel·losi, control de plagues i aus 
urbanes 

Sanitat ambiental 

Recurs 
econòmic 

Línia de beques per a activitats extraescolars 
esportives per prevenir el risc d'exclusió 

Beques esportives per 
prevenir el risc d'exclusió 

Recurs 
material 

Taller de suport emocional i ajuda mútua per a 
cuidadors 

Grups de suport 
emocional i d'ajuda 

mútua (GSAM) 

Recurs 
material 

Tallers de sensibilització envers les relacions 
igualitàries 

Sensibilització envers les 
relacions igualitàries 

Recurs 
econòmic 

Arranjament d'habitatges i/o instal·lació d'ajudes 
tècniques 

Arranjament d'habitatges 

Recurs 
econòmic 

Accions per sensibilitzar i impulsar la perspectiva de 
gènere i LGTBI a Sant Julià de Vilatorta 

Finançament en l'àmbit 
de dones i LGTBI 

Recurs 
econòmic 

Creació d'un canal de participació i comunicació 
ajuntament - ciutadania a través de les TIC 

Finançament en l'àmbit 
de la participació 



 
 

 
 

ciutadana 

Recurs 
material 

A Sant Julià no hi ha lloc per la xenofòbia 
Sensibilització en 

convivència, diversitat i 
drets civils 

Recurs 
material 

Tallers d'emancipació per el Punt Jove de Sant Julià 
de Vilatorta 

Tallers d'emancipació 

Recurs 
econòmic 

Accions per impulsar l'emancipació i l'autonomia de 
les persones joves de Sant Julià de Vilatorta 

Finançament en l'àmbit 
de joventut 

Recurs 
econòmic 

Accions per afavorir la promoció de la convivència a 
Sant Julià de Vilatorta 

Finançament en l'àmbit 
de la convivència, 

diversitat i drets civils 

Recurs 
material 

Influir per l'èxit educatiu 
Activitats de suport a la 
funció educativa de les 

famílies 

Recurs 
econòmic 

Avaluació psicopedagògica i definició d'itineraris 
formatius pels dos centres escolars del municipi 

Orientació, transicions 
educatives i formació 
professionalitzadora 

Recurs 
econòmic 

Accions integrals d'acompanyament i millora de l'èxit 
educatiu a Sant Julià de Vilatorta 

Èxit educatiu amb 
l'entorn 

Recurs tècnic 
Liquidació de l'arrendament de serveis amb una 

empresa privada per a delegar al Consell Comarcal 
la prestació del servei d'aigua 

Suport a la gestió 
ambiental sostenible de 

l'abastament d'aigua 

Recurs 
material 

Servei de préstec de carpes per la Fira del Tupí 
Fires locals: servei de 

préstec de carpes 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 116-18 
 
Expedient núm.: 116/18 
Objecte: obertura d'una rasa de 0,40 m x 1,00 m x 1,00 m i polietilè de 32 mm. per 
ampliació de la xarxa de gas natural 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura d'una rasa de 0,40 m x 1,00 m x 1,00 m i 
polietilè de 32 mm. per ampliació de la xarxa de gas natural. 
 
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 obertura d'una rasa de 0,40 
m x 1,00 m x 1,00 m i polietilè de 32 mm. per ampliació de la xarxa de gas natural, 
situades a Vorabosc 5, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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 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. 



 
 

 
 

- 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. 

- Paviment de llambordes de pedra/formigó/ceràmiques de format 
quadrat/rectangular. 

- Paviment de lloses de pedra/prefabricades de les mateixes 
dimensions. 

 
- 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 
39,07 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:   39,07 € 
o Quota:   39,07 x  2,75 % =   1,07 € 

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

 
Base imposable inferior a 120 euros =  25,00 €  
 

TOTAL: (Impost)  1,07 € + (Taxa) 25,00 € =  26,07 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 131-18 
 
Expedient núm.:  131/18 
Objecte: obertura d'una rasa de 0,40 m x 1,00 m x 13 m de polietilè de 63 mm i una 
escomesa de 0,80 m de polietilè de 32 mm per ampliació de la xarxa de gas natural 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura d'una rasa de 0,40 m x 1,00 m x 13 m de 
polietilè de 63 mm i una escomesa de 0,80 m de polietilè de 32 mm per ampliació de la 
xarxa de gas natural. 
 
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 obertura d'una rasa de 0,40 
m x 1,00 m x 13 m de polietilè de 63 mm i una escomesa de 0,80 m de polietilè de 32 
mm per ampliació de la xarxa de gas natural, situades a carrer Núria, 15, d’aquest 
municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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 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. 

- 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. 

 

  
 



 
 

 
 

 
 

- 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 789,17 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:  789,17 € 
o Quota:  789,17 x  2,75 % =  21,70 € 

 
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 789,17 €) = 30,78 € 
 

TOTAL: (Impost)  21,70 € + (Taxa)  30,78 €  =  52,48 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 133-18 
 
Expedient núm.:  133/18 
Objecte: obertura de rasa de 4,00 m x 1,00 m amb polietilè de 32 mm per ampliació de 
la xarxa de gas natural 



 
 

 
 

 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura de rasa de  4,00 m x 1,00 m amb polietilè de 
32 mm per ampliació de la xarxa de gas natural. 
 
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 obertura de rasa de 4,00 m 
x 1,00 m amb polietilè de 32 mm per ampliació de la xarxa de gas natural, situades a 
carrer Núria, 12, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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. 

 



 
 

 
 

  
 

 
- 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 Base imposable:  250,00 € 
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  
 
 
 
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 134-18 
 
Expedient núm.:  134/18 
Objecte: obertura d'una rasa de 10,50 m x 0,40 m x 1,00 m amb escomesa de polietilè 
de 32 mm per ampliació de xarxa de gas natural 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura d'una rasa de 10,50 m x 0,40 m x 1,00 m 
amb escomesa de polietilè de 32 mm per ampliació de xarxa de gas natural. 
 
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 obertura d'una rasa de 
10,50 m x 0,40 m x 1,00 m amb escomesa de polietilè de 32 mm per ampliació de 
xarxa de gas natural, situades a pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 8, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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 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. 

- 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 Base imposable:  250,00 € 
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  
 
 
 
9.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 135-18 
 
Expedient núm.:  135/18 
Objecte: obertura d'una rasa de 51,95 m x 0,40 m x 1,00 m amb polietilè de 63 mm i 
una escomesa de 0,90 m amb polietilè de 32 mm per ampliació de la xarxa de gas 
natural 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura d'una rasa de 51,95 m x 0,40 m x 1,00 m 
amb polietilè de 63 mm i una escomesa de 0,90 m amb polietilè de 32 mm per 
ampliació de la xarxa de gas natural. 
 
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 obertura d'una rasa de 
51,95 m x 0,40 m x 1,00 m amb polietilè de 63 mm i una escomesa de 0,90 m amb 
polietilè de 32 mm per ampliació de la xarxa de gas natural, situades a av. Ntra. Sra. 
de Montserrat, 26, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 30 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. 

- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les 
obres, l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la 
comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora 
corresponent 

- 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 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. 

- 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. 

- 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  2.314,85 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:   2.314,85 € 

o Quota:   2.314,85 x  2,75 % =  63,66 € 

 
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 2.314,85 €) =  32,30 € 
 

TOTAL: (Impost)  63,66 € + (Taxa)  32,30 €  =  95,96 Euros  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 
 

 
 
 
10.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 140-18 
 
Expedient núm.:  140/18 
Objecte: obertura de rasa de 65,01 m x 0,40 m x 1,00 m de polietilè de 63 mm i una 
escomesa d'1,5 m amb polietilè de 32 mm 
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Nedgia 
Catalunya SA i que consisteix en obertura de rasa de 65,01 m x 0,40 m x 1,00 m de 
polietilè de 63 mm i una escomesa d'1,5 m amb polietilè de 32 mm. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Nedgia 
Catalunya SA per a l’execució de les obres consistents en obertura de rasa de 65,01 m 
x 0,40 m x 1,00 m de polietilè de 63 mm i una escomesa d'1,5 m amb polietilè de 32 
mm, situades a carrer de la Font, 6, d’aquest municipi. 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 6 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 30 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. 

- Atès que la rasa té més de 25 metres de longitud, cal tenir previ a l’inici de les 
obres, l’acta de control d’obra segons determina l’ordre TIC/341/2003, o la 
comunicació de no afectació emesa per l’empresa elèctrica distribuïdora 
corresponent 

- 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 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. 

- 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 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; formigó. 

- 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  
2.848,55 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable:    2.848,55 € 

o Quota:   2.848,55 x  2,75 % =  78,33 € 

 
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 2.848,55 €) =  32,85 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  78,33 € + (Taxa)  32,85 € = 111,18 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- CONCESSIO DE SERVEIS GESTIO BAR RESTAURANT DEL PAVELLO 
ESPORTIU I LES PISCINES MUNICIPALS 
 
Vista la necessitat de licitar el contracte per a la concessió de serveis per a la gestió 
del servei de bar-restaurant del pavelló esportiu i de les piscines municipals de Sant 
Julià de Vilatorta per la renúncia del contracte anterior per part del contractista. 
 
Redactat el plec de clàusules econòmic-administratives particulars així com el plec de 
clàusules d’explotació del servei de bar-restaurant del pavelló esportiu municipal i de 
les piscines municipals. 
 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció relatiu a l’expedient d’aquesta 
contractació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’aprovació dels següents acords: 



 
 

 
 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars i d’explotació del contracte de concessió de la gestió del 
servei de bar-restaurant del pavelló esportiu municipal i de bar de les piscines 
municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, establint que el termini de 
presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà de vint-i-sis dies a partir 
de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
12.0.- AUTORITZACIO DE PAS 22E RALLY ESPRINT SANT JULIA 
 
Vist l’escrit del representant de Escuderia Osona, sol·licitant autorització de pas pel 
22è Ral·li Esprint Sant Julià, previst pels dies 23 i 24 de febrer de 2019 i disposar del 
Carrer Núria i Carrer Marquès de Vilallonga per ubicar-hi el Parc Tancat i la sortida i 
arribada del ral·li el dia 24 de febrer. 
 
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 22è Ral·li Esprint Sant Julià, 
previst pels dies 23 i 24 de febrer de 2019. 
 
Segon. Concedir l’autorització per a l’ocupació del carrer Núria i carrer Marquès de 
Vilallonga per ubicar-hi el Parc Tancat i la sortida i arribada del ral·li, de les 6 fins a les 
16 hores del dia 24 de febrer. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. 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 pel pas per les carreteres BV-5201. 
 
Cinquè. 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. 

 
Sisè. Notificar la present resolució a l‘Escuderia Osona. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
13.0.- INFORMACIONS REGIDORIES 
 
 
 
14.0.- 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, 


