
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  JGL2019000007  
Caràcter:  Sessió Ordinària 
Data: 15 d´abril de 2019 
Horari: De les 20:30 hores a les 22:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor/A 
Cristina Suñen Vilamala, Regidor/A 
Montserrat Piqué Val, Regidor/A 
Divina Costa Muntadas, Regidor/A 
Francesc Hervias Rodriguez, Regidor/A 
Lluis Solanas Roca, Regidor/A 
Trinidad Subirana Arumi, Regidor/A 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor/A 
Montserrat Vilaró Muns, secretària accidental 

 
ABSENTS 

  
Cap 
  

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
2.- PROPOSTA RELACIÓ CONTRACTES MENORS 7/2019 
3.- CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 CONTRACTE VESTIDORS 
4.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES 144-18 
5.- LLICENCIA D'OBRES 10-19 
6.- LLICENCIA D'OBRES 12-19 
7.- LLICENCIA D'OBRES 13-19 
8.- LLICÈNCIA D'OBRES 26-19 
9.- LLICENCIA D'OBRES 9-19 
10.- LLICENCIA D'OBRES 20-19 
11.- DECLARACIÓ DE RESPONSABLE ACTIVITAT 1-19  PROCURADORS FORESTALS 
SL 
12.- APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2019 PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA 
DE TREBALL DE TÈCNICS D’EDUCACIÓ INFANTIL PER A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL “PATULEIA”. 
13.- AUTORITZACIO PARADES DE SANT JORDI 2019 
14.- ALTRES INFORMACIONS 
14.1.- MERCAT SETMANAL. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
14.2.- TAULA SALUT CAP 
15.- 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 1 d’abril de 2019, pel qual es proposa a la Junta de Govern 
l’aprovació de la mateixa, que s’aprova per unanimitat sense cap esmena. 
 
 
 
2.0.- PROPOSTA RELACIÓ CONTRACTES MENORS 7/2019 
 
La següent relació de despeses 7/2019 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/2019/554 B65848574 GRÀFIQUES BITÒPRINT SL 001 190143 388,17 

29/03/2019 AOC:60332085 Llibrets aplec caramelles 

 F/2019/556 J64824451 CLAPEROLS ARQUITECTES SCP 2019-05 5.771,70 

30/03/2019 
AOC:60341369 50% Honoraris de direcció tècnica d'arquitecte de les obres de construcció dels vestidors de la zona 
esport 

F/2019/559 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300057846 90,79 

01/04/2019 
AOC:60442774 CONTRATO KONE CARE CONFORT / Mantenimiento / PUERTA / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 / 
PL. MARQUES DE LA QUADR 

F/2019/560 A28791069 KONE ELEVADORES SA 1300059415 486,78 

01/04/2019 
AOC:60442780 CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / A CONFIRMAR / PL. MARQUES DE LA QUADRA, 1 
/ PL. MARQUES DE LA QUA 

F/2019/561 A08001182 SECE SA. 001 71913050 2.296,35 

01/04/2019 
AOC:60448424 Pel servei de conservació i manteniment de la xarxa d'enllumenat del municipi de Sant Julià de Vilatorta, 
c 

F/2019/562 B60732633 VIDAL ALIMENTACIÓ SL A 1491 70,07 

01/04/2019 
AOC:60473270 IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 KG / IOGURT NATURAL 1 
KG / IOGURT NATURAL 1 KG 

F/2019/565 A08555344 FRIGORIFICS FERRER SA 0092042059 516,32 

01/04/2019 
AOC:60497853 FLETAN FT. HIG.   1X7  / SOPA DE PESCADORS    1X3  / MONGETA PERONA NAC. 2X2.5  / 
PATATA A DAUS 2X2.5  / LL 

F/2019/566 B17458985 FORN DE PA SANT JULIA S.L.U. 19 27 78,63 

01/04/2019 AOC:60465291 PA PATULEIA / PA PATULEIA 

 F/2019/567 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A406914 44,00 

01/04/2019 AOC:60488139 ROLLO IDENTITY HANDS TOA 536 SERV. P-6 

F/2019/568 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-103 65,08 

01/04/2019 AOC:60461444 pit de pollastre / ossos espinada / pernil de gall dindi / bistec extra / ous mitja dotzena / picada all i 

F/2019/569 B59482992 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ GIL SL 
2019210011184
0 

186,80 



 
 

 
 

02/04/2019 
AOC:60551145 FUNDICIO MARC/TAPA 40*40 D-400 * UNI / VARILLA 16 DIAMETRE (6 metres) * UNITAT / SERVEI 
TALL A MIDA * TALL 

F/2019/570 B66770967 FERRETERIA EUMAN SL 1900480 21,91 

02/04/2019 AOC:60557394 COPIA CLAU SERRETA / CONECTOR RÁPIDO MANG. 13/15 MM / PISTOLA RIEGO METÁLICA 

F/2019/571 B64960941 PANADES MATERIALS DE JARDINERIA SL 2019-A/232. 917,08 

02/04/2019 AOC:60563194 alb 7-03-19 383 / tela met st ver 1,8x25 / alb 20-03-19  549 / 5 aspersors k1 / alb 29-03-19 682 / prog rai 

F/2019/572 Q5856402B 
CONSELL COL·LEGIS DE SECRETARIS, INTERVENTORS I 
DIPOSITARIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

190030 75,00 

02/04/2019 AOC:60514051 3a Jornada sobre Renovació i Autoorganització dels Ajuntaments Alumne: ROSA MARTÍNEZ COSTA 

F/2019/573 J60743739 SISTEMAT S.C.P. 2022 470,09 

02/04/2019 AOC:60570631 PAPER FOTOCOPIADORA  DIN-A4 80grs 

F/2019/574 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 123 346,64 

02/04/2019 AOC:60575187 REF: SET FONTS-hores oprari- dijous 10 Gener- bomba / GROUNFURS UNIFLIFT KP 250 230V 

F/2019/575 B66706870 DIVIK COMUNICACIÓ I MARQUETING SLU 1 7 2.783,00 

02/04/2019 
AOC:60601879 CAMPANYA PROMOCIÓ COMERÇ SANT JULIÀ DE VILATORTA * Conceptualització de campanya: 
estratègia, copy, coordin 

F/2019/576 77285343F JOAN TORRENTS FRANCH 52 255,96 

02/04/2019 AOC:60597194 pal de Bandera,pavello,ferro de compactar 

F/2019/577 B55162168 EUROPE PROFESSIONAL TOOLS SL A 926 132,98 

02/04/2019 AOC:60572674 PROMO MARZO / ENROLLACABLES 25 METROS H05VV 

F/2019/578 B60476330 RECOLLIDA I RECICLATGE S.L. 190695 934,02 

02/04/2019 
AOC:60588003 LLOGUER CONTENIDOR 20M3 / ADAPTACIÓ CAIXA / VIATGES RESIDUS VERDS / EL.LIMINACIÓ 
RESIDUS VERDS 

F/2019/579 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 156 897,82 

03/04/2019 AOC:60667395 S20-TACJ-009 - Reparacions parc infantils ( segons pressupost MOB 2019/03/12 presentat i acceptat. ) 

F/2019/580 B62117783 AQUADIRECT BLUE PLANET SL A 2019/A 16358 31,58 

03/04/2019 AOC:60663752 Alquiler Cooler / 18,9L. Agua Mineral Natural 

F/2019/581 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL SL 2019/190533 90,75 

03/04/2019 
AOC:60676143 Revisio i manteniment equip de cloracio ( Calibrar equip Neteja injectors Desmuntar placa que falla, per 
re 

F/2019/582 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2019Y004118 477,95 

03/04/2019 
AOC:60678809 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 / Tarifa Single Professional + Punts a Punts 
dedica 

F/2019/583 B66039058 FIBRA OPTICA CENTELLES SL F2019Y006543 477,95 

03/04/2019 
AOC:60679124 Quota Mensual Atencio Client / SLA Customitzat (M003640 / Tarifa Single Professional + Punts a Punts 
dedica 

F/2019/584 B66110792 GURBTEC TELECOM SL Q19/39061 12,10 

03/04/2019 AOC:60677852 Internet - 6Mb (Plaça De Marquès De La Quadra , 1 (Sant Julià de Vilatorta)) 

F/2019/586 406XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 6 1.897,28 

04/04/2019 AOC:60693489 DINARS CENTRE DE DIA 

 F/2019/587 B64896988 VIC ENGLISH S.A. 460 320,00 

04/04/2019 AOC:60704799 Classes d'anglès març 2019 

 F/2019/588 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 21 66,91 

04/04/2019 AOC:60692396 canviar maneta interior ocasió- 0489fhp 

 F/2019/589 B66292186 TIÓ AUTOMOCIÓ S.L. 22 425,30 

04/04/2019 AOC:60692429 repara porta i esglaons 4986dcc 

 F/2019/591 G65187056 FUNDACIÓ PRIVADA TAC-OSONA 20 172 608,54 

04/04/2019 AOC:60758431 S20-AJSJ-008 - Actuacions de recollida de  ( residu vegetal corresponent als dies 4 i 5/03/19.    ) 

F/2019/642 A17054370 PINTURES M.VICH SA FCF19002248 84,22 

04/04/2019 AOC:60759852 ACV19001155 DISOLVENTE LIMPIEZA 25 LT 

F/2019/643 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A407063 341,99 

04/04/2019 AOC:60758607 ROLLO HYG/IDENTI HANDS ECO NATURAL P-6  / PAPEL HIGIENICO STRONG L-ONE 900 S. P-12 

F/2019/644 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A407064 71,87 

04/04/2019 AOC:60758608 GERMESAN BACT 5 KG. 

 



 
 

 
 

F/2019/645 B66686304 EINSTIC ONLINE SOLUTIONS SL 29 429,55 

04/04/2019 AOC:60763519 Allotjament web turismesantjulia / Domini turismesantjulia.cat / Domini turismesantjulia.com 

F/2019/647 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1900344 278,30 

04/04/2019 AOC:60775769 Hores ( Manteniment Ausatel JSI ) 

 F/2019/648 B61216610 AUSATEL SISTEMES S.L.U. Emit- 1900343 448,06 

04/04/2019 AOC:60775770 Material ( Antivirus AVAST ABA 3 anys ) 

 F/2019/649 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 908070 41,45 

05/04/2019 
AOC:60790862 REF.:TPV29 / N.Albara:3605021  Data: 29-03-19 / Obs:RAID DELS AUSETANS / COCA XOCOLATA 
CROSSANDRA / COCA PA 

F/2019/650 A08099897 PANIFICADORA VIC SA 2 908295 14,04 

05/04/2019 
AOC:60790864 REF.:TPV28 / N.Albara:3652654  Data: 07-03-19 / Obs:PATULEIA / ANGLES MITJA / ANGLES PETIT / 
REF.:TPV29 / N 

F/2019/651 A58083353 FERRETERIA FURRIOLS S.A. 201901907 5324 223,84 

05/04/2019 
AOC:60790439 2608607408 FULLA RED:WOOD BL.10U BOSCH / VF12 VARITLLA FAIG LLISA 1 MT / 64TI30 
CANDAU TITALIUM ABUS / 7000 

F/2019/652 339XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 30/19 122,20 

05/04/2019 AOC:60801190 repessar banderoles fira tupi, cosir tira nylon amb piquetes per banda 

F/2019/653 339XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 31/19 882,01 

05/04/2019 AOC:60803121 Bandaroles ref. Caramelles 2019 

 F/2019/654 B60333150 CORRETJA S.L. 
2019010000223
8 

919,50 

05/04/2019 
AOC:60843094 PORTLAND II/B-L 32,5 N S/C 35 KGS / PAL-LETS GRAN / TAPA 40X40 HERMETICA ALUMINI FOS 
NORMAL / TENSOR CARRAC 

F/2019/655 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190219 159,72 

05/04/2019 AOC:60844716 Ref.:TRITURAR PODA / N.Albara:190758  Data: 04-03-19 / H.TRITURAR 

F/2019/656 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190218 1.078,18 

05/04/2019 
AOC:60844713 Ref.:PARQUING / N.Albara:190886  Data: 20-03-19 / TREURA RUNES BROSSA I TERRA / H.Retro 
JCB Pala / H.Camió 

F/2019/657 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190217 598,95 

05/04/2019 AOC:60844714 Ref.:CAMP AJUNTAMENT / N.Albara:190755  Data: 01-03-19 / H.Retro JCB Pala 

F/2019/658 A08757304 EXCAVACIONS CARRERA SA 0 2190216 277,37 

05/04/2019 AOC:60844715 N.Albara:190915  Data: 26-03-19 / TN.Barreja 0/16 

F/2019/661 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042455548 249,45 

05/04/2019 
AOC:60870957 REFRIGERANTE-ORG-VERDE-(-18/125G)-5L  / CINTA-ADHESIVA-DOBLE-CARA-25MMX1MMX25M  
/ DISOLVENTE-UNIVERSAL-5L 

F/2019/664 B62724562 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 19026421 381,37 

08/04/2019 
AOC:60941887 4,220 COPIAS DE MAQ.V9313090010R MOD.: MPC3001ADR Anterior BN= 229672 ; Actual BN= 
233892 Ubicación: PÇA. M 

F/2019/665 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042465987 60,98 

08/04/2019 AOC:60949955 LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL MULTIFUNCION 

F/2019/666 A08361446 PINTUR S.A. 001 191216 9,23 

09/04/2019 
AOC:60991348 PAJARITA ESCOLAR (AMAR.M-NARA-CARM)75ml. / PAJARITA ESCOLAR RESTO COLORES  75ml. 
/ MANGO PENTRILO 6cm / FUN 

F/2019/667 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 125 150,22 

09/04/2019 
AOC:61010898 REF: c/ puiglagulla- HORES TREBALL- divendres 8 Març-  / BOMBETA LED E-27 / SIMON 82 MARC 1 
ELEMENT BLANC N 

F/2019/668 B62039672 INSTAL.LAD SANT JULIÀ SLL Emit- 126 175,48 

09/04/2019 
AOC:61011070 REF: CASAL AVIS- HORES TREBALL OPERARI- dimecres 13 Març- variador / HORES TREBALL - 
dijous 14 Març- canvia 

F/2019/669 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042469325 87,00 

09/04/2019 AOC:61015494 ZAPATO-SPEED-S1P-SRC-T40 

 F/2019/670 A08472276 WÜRTH ESPAÑA SA 4042469326 71,18 

09/04/2019 AOC:61015513 MASCARILLA-CAUCHO-2-PREFILTROS/AROS-ABEK 

F/2019/671 B63178636 ANIGAMI AVENTURA SL 2019-0066 AAD 638,00 

09/04/2019 AOC:60985949 Casal Raid dels Ausetans 

 F/2019/672 A58281262 M. BOADA SA 79799 1.018,94 

10/04/2019 
AOC:61041307 BATERIA DAITEM BATLI-26 / BATERIA DAITEM BATLI-22 / MÀ D'OBRA CAP D'EQUIP / MÀ D'OBRA 
TÈCNIC ESPECIALISTA / 



 
 

 
 

F/2019/673 B83998740 AUDIFILM CONSULTING S.L.U. 1903- 0041 2.474,45 

10/04/2019 
AOC:61041812 Servei de dret d'us, manteniment i suport del  Gestor de Registre, Tasques i Expedients electrònics del 
22- 

F/2019/674 B63633259 CASA GALLART ARTESANS SL 2019-110 51,39 

10/04/2019 AOC:61038400 pit de pollastre / ous mitja dotzena / pernil de gall dindi / bistec extra / mandonguilles grans o sopa 

F/2019/675 B65667479 CARBURANTS MITJORN SL DF00000312 109,46 

10/04/2019 AOC:61053848 0007 CHD s/plomo95 / DESCUENTO MI BP 

F/2019/676 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL FC-031082 403,95 

10/04/2019 AOC:61059054 SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ( SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA ) 

F/2019/678 B55160550 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL A407604 69,53 

11/04/2019 AOC:61115449 PANTALLA URIWAVE MANGO 

 F/2019/679 B62652805 GRENKE ALQUILER S.L. 383,33 

11/04/2019 AOC:61121606 Alquiler trimestral del 01/04/2019 a 30/06/2019 

F/2019/681 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 711,32 

01/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS 

  F/2019/682 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 711,32 

01/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS SALÓ CATALUNYA. 21/0119-19/03/19 

F/2019/683 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 759,35 

01/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BELLPUIG. 21/01/19-19/03/19 

F/2019/684 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 710,23 

01/04/2019 SUBMINSTRAMENT GAS EDIFICI AJUNTAMENT. 24/01/19-19/03/19 

F/2019/685 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX S.L. A155 588,87 

01/04/2019 RESTES VEGETALS MES DE FEBRER 

 F/2019/686 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 409,25 

03/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS DISPENSARI. 24/01/19-19/03/19 

F/2019/687 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 459,24 

04/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BELLPUIG. 21/01/19-19/03/19 

F/2019/688 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 549,18 

04/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS LLAR D'INFANTS. 24/01/19-19/03/19 

F/2019/689 A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA 471,42 

04/04/2019 SUBMINISTRAMENT GAS CASAL D'AVIS. 24/01/19-19/03/19 

F/2019/690 A79935607 DECATHOLON ESPAÑA SAU 5062019000421 39,99 

04/04/2019 BOTES D'AIGUA LLARGUES 

   
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
3.0.- CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 CONTRACTE VESTIDORS 
 
Vista la certificació núm.4 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 121.684,68 € més 25.553,78 € en concepte d’IVA. 
  
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.4 de les obres “Construcció dels vestidors de la 
zona esportiva de Sant Julià de Vilatorta”, per un import de 147.238,46 € IVA inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació a favor de l’empresa contractista.  



 
 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- DENEGACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES 144-18 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres per la instal·lació temporal d’un mòdul prefabricat 
al pati posterior de la nau al carrer del Comerç, núm. 9 d’aquesta població,  
promoguda per Guilleries Pells SL, i entrada al registre general de l’Ajuntament en 
data 19 de desembre de 2018 i número de registre E2018004659. 
 
Vist l’informe desfavorable de l’arquitecta municipal, per la falta d’adequació de l’obra 
projectada a la normativa urbanística vigent. 
 
Vist el que disposa l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de 
llicències urbanístiques, segons la qual el fet imposable consisteix en l’activitat 
administrativa i tècnica per a determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada, 
que efectivament s’ha dut a terme. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de 
govern local, s’acorda, 
 
Primer: Denegar la concessió de la llicència d’obres núm. 144/18, sol·licitada en data 
19 de desembre de 2018. 
 
Segon: Practicar la liquidació de la taxa per un import de 36,87 €. 
 
Tercer: Notificar el present acord a Guilleries Pells SL als efectes oportuns. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- LLICENCIA D'OBRES 10-19 
Expedient núm.:  10/19 
Objecte: repàs de teulada i fer un paviment de formigó al pati per llenyer (6,00 m2)  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en repàs de teulada i fer un paviment de formigó al pati per 
llenyer (6,00 m2). 
 
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 repàs de teulada i fer un paviment de formigó 
al pati per llenyer (6,00 m2). 
 
Les obres s’iniciaran en el termini de 2 mesos comptats a partir de la data de la 
notificació de la present resolució i s’acabaran en el termini 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: 
 

- Tal i com especifica l’article 98, Zona A, conjunts històrics, es tracta d’obres 
permeses per tractar-se d’obres de conservació entenent que es tracta d’obres 
destinades a canviar elements malmesos i que es limiten q una reposició 
utilitzant materials de naturalesa mimètica als que ja hi havia. En qualsevol cas, 
caldrà complir tots els aspectes regulats en aquest article referents a coberta 
en zona A. Per tant s’utilitzaran teules envellides o de recuperació. 

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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 800,00 
€ i no es considera adequat, ja que és inferior al que determina l’ordenança fiscal. El 
valor considerat serà de 1.905,12 € segons el següent desglòs segons l’ordenança 
municipal : 

Superfície de coberta : 80,00 m2 
80,00 m

2
 x 504,00 €/m

2
(Mb)  x 0,15(Ct) x 0,30(Cu)= 1.814,40 € 

6,00 m
2
 x 504,00 €/m

2
(Mb)  x 0,30(Ct) x 0,10(Cu)=     90,72 € 

1.905,12 € 

o Base imposable : 1.905,12 € 
o Quota:  1.905,12 € x  2,75 % = 52,40 € 

 
 
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  1.905,12 €) =  31,90 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  52,40 € + (Taxa)  31,90 €  = 84,30 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
  
 
6.0.- LLICENCIA D'OBRES 12-19 
 



 
 

 
 

Expedient núm.:  12/19  
Objecte: pròrroga llicència d'obres 16/17   
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per i que 
consisteix en pròrroga llicència d'obres 16/17. 
  
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 pròrroga llicència d'obres 16/17. 
 
Les obres s’acabaran en el termini 12 mesos. El transcurs d’ambdós terminis sense 
haver començat les obres o bé sense haver-les acabat produirà la caducitat de la 
llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

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

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

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

- 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. 
 

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.  
 

 Exempt € 
 
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  450,00 € ) =  30,45 € 
 

TOTAL: (Impost)  exempt € + (Taxa)  30,45 €  =  30,45 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- LLICENCIA D'OBRES 13-19 
 
Expedient núm.:  13/19 
Emplaçament:  carrer Folgueroles, 1 
Promotor:  Endesa Distribución Eléctrica SLU 



 
 

 
 

Objecte: Execució de rasa per estesa de línia subterrània de BT per nou 
subministrament  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  Endesa 
Distribución Eléctrica SLU i que consisteix en Execució de rasa per estesa de línia 
subterrània de BT per nou subministrament. 
 
Atès que en l’expedient hi consten els corresponents informes legalment preceptius. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Atorgar llicència, previ el pagament dels drets corresponents, a Endesa 
Distribución Eléctrica SLU per a l’execució de les obres consistents en Execució de 
rasa per estesa de línia subterrània de BT per nou subministrament, situades a carrer 
Folgueroles, 1, 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 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 817,07 € i es considera adequat aquest serà el valor considerat. 

 
o Base imposable :  817,07 € 
o Quota:  817,07 € x  2,75 % = 22,47 € 

 
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 817,07 €) =  30,82 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  22,47 € + (Taxa)  30,82 € = 53,29 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
  
8.0.- LLICÈNCIA D'OBRES 26-19 
 
Expedient núm.:  26/19 
Objecte: desplaçar escocell arbre  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per  
l’interessat i que consisteix en desplaçar escocell arbre. 
 
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 desplaçar escocell arbre. 



 
 

 
 

 
Les obres s’iniciaran en el termini d’1 mes comptat a partir de la data de la notificació 
de la present resolució i s’acabaran en el termini 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. 

- L’escocell que es faci de nou tindrà les mateixes característiques que l’original 
tan pel que fa a materials, solucions constructives, dimensions i elements 



 
 

 
 

vegetals. L’arbre no hi és i caldria subministrar-lo. El mateix passa amb 
l’escocell de la casa del costat; que l’arbre ha desaparegut. 

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

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

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

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

- Terminis de reposició: 
- La reposició total del paviment de la vorera tindrà lloc en un termini màxim 

de 5 dies a comptar des de l’inici de l’obra. 
 

 
 

- 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. L’interessat no ha aportat 
pressupost. Per tant; el valor considerat serà de 295,00 € calculat segons l’annex de 
l’ordenança fiscal núm. 5: 

     Superfície d’escocell: 2,00 m2 
2,00 m2 x 492,00 €/m2(Mb)  x 1,00 (Ct) x 0,30 (Cu)= 295,20 € 

 
o Base imposable :  295,20 € 

o Quota:  295,20 € x  2,75 % =  8,12 € 



 
 

 
 

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  295,20 € ) =  30,29 € 

 
 

TOTAL: (Impost)  8,12 € + (Taxa)  30,29 € = 38,41 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- LLICENCIA D'OBRES 9-19 
 
Expedient núm.:  9/19 
Objecte: construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per la 
interessada i que consisteix en construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat. 
 
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 la interessada 
per a l’execució de les obres consistents en construcció d'un habitatge unifamiliar 
aïllat. 
 
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 24 mesos. El transcurs 
d’ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat 
produirà la caducitat de la llicència. 
 
Segon.- Condicionar la llicència al compliment de les prescripcions generals següents: 

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

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

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

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

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



 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

12.- Prescripcions particulars: 
 

- Previ a l’inici de l’obra s’aportarà la documentació següent: 
- Cal incorporar la justificació dels paràmetres urbanístics incorporant 

l’edificació existent al fons de parcel·la. 
- Plànol de coberta modificat. La pendent màxima admesa és del 32%. 
- La justificació gràfica sobre plànols de distribució del D 141/2012 de les 

condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció. 
- La definició de les tanques de parcel·la. 

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

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

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

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

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

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

- En 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. 
- Cal presentar un dipòsit previ en concepte de garantia per a reposició de 
paviments de calçades i voreres, per un valor de: (27,00 2,60 + 8,00 x 1,40) x 
45 €/m2 = 3.663,00 €. Cal acreditar-ne la seva constitució en el termini d’un 
mes.  



 
 

 
 

 
Tercer.- Aprovar la liquidació següent: 

LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST 

Càlcul de la base imposable de l’impost segons l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora 
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. Segons l’article 1 de l’esmentada 
ordenança, cal aplicar el cost real i efectiu de l’obra. S’aporta un pressupost de 
146.835,70 € que no es considera adequat, ja que és inferior al que determina 
l’ordenança fiscal. El valor considerat serà de 197.917,16 € segons el següent desglòs 
segons l’ordenança municipal : 

Superfície construïda garatge :  43,26 m2   
Superfície construïda habitatge : 177,49 m2 

220,75 m2 
43,26 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,00(Cu)= 26.163,65 € 

177,49 m2 x 504,00 €/m2(Mb)  x 1,20(Ct) x 1,60(Cu)= 171.753,51 € 
197.917,16 € 

o Base imposable : 197.917,16 € 
o Quota:  197.917,16 € x  2,75 % = 5.442,72 € 

 
 
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 197.917,16 €) = 227,92 € 
 
 

TOTAL: (Impost)  5.442,72 € + (Taxa)  227,92 € =  5.670,64 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
10.0.- LLICENCIA D'OBRES 20-19 
 
Expedient núm.:  20/19 
Objecte: execució de paret de bloc per tancament de jardí  
 
Vist l’expedient de sol•licitud de llicència d’obres de referència promogut per 
l’interessat i que consisteix en execució de paret de bloc per tancament de jardí. 
 
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 execució de paret de bloc per tancament de 
jardí. 
 
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 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: 
 

- El sol·licitant ha especificat que es tracta del tancament de la part posterior de 
la parcel·la. La resta ja és existent. 

- La tanca s’ajustarà als paràmetres reguladors que defineix la normativa del 
POUM, tant pel que fa a la Zona J1 com a les genèriques. També cal donar 
compliment a la modificació puntual num 5 que inclou una modificació sobre la 
regulació de les tanques. S’adjunta l’extret de la normativa referent a les 
tanques entre parcel·les: 

Les tanques entre parcel·les seran d’obra massissa fins a 1,50 m de la 
rasant i la resta vegetal o bé tanca metàl·lica fins a 1,80 m o bé de reixa, filat 
o tanca vegetal en tota la seva altura; fins a 1,80 m com a màxim. En el límit 



 
 

 
 

entre parcel·les amb terrenys que confronten a diferent cota, l’alçada 
màxima es mesurà des de la cota més alta. 

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

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

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 
1.500,00 € i es considera adequat 

 
o Base imposable :  1.500,00 € 
o Quota:   1.500,00 €x  2,75 % =  41,25 € 
 

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

 
Base imposable superior a 120 euros = 30 € + (1/1000 de 1.500,00 €) =  31,50 € 

 

TOTAL: (Impost)  41,25 € + (Taxa)  31,50 €  = 72,75 Euros 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
11.0.- DECLARACIÓ DE RESPONSABLE ACTIVITAT 1-19  PROCURADORS 
FORESTALS SL 
 
Expedient 1/2019. En data 8 de febrer de 2019, el representant de Procuradors 
Forestals SL, va presentar, davant aquest Ajuntament, una declaració de responsable 
d’obertura per a l’exercici d’una activitat d’oficina tècnica de gestió forestal, als baixos 
del carrer de Núria, núm. 1, d’aquesta població.  
 
De l’informe emès pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està inclosa dins 
l’Annex 1 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, per tant activitat econòmica de baix risc, subjecte al règim de 
declaració prèvia. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  



 
 

 
 

Primer.-  Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dona per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la declaració de 
responsable d’obertura, que Procuradors Forestals SL,  exerceix una activitat d’oficina 
tècnica de gestió forestal, als baixos del carrer de Núria, núm. 1, d’aquest municipi, en 
virtut de la declaració de responsable d’obertura presentada en el seu dia davant 
aquesta corporació local. 
  
Segon.- L’interessat exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada per ella mateixa, 
sens perjudici del dret de propietat i de tercers. 
  
Tercer.- Aprovar la liquidació econòmica per aplicació de l’Ordenança fiscal número 
21: taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions; apartat 23: Tramitació del procediment de comprovació 
de comunicació a l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o de l’activitat 
regulada per normativa sectorial, per un import de 218 €. 
  
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat 
 
 
 
12.0.- APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2019 PER A LA CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS D’EDUCACIÓ INFANTIL PER A LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL “PATULEIA”. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2017 es va aprovar 
la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques de la llar d’infants municipal 
“Patuleia”. Aquesta borsa de treball te una vigència de 2 anys des de l’endemà de 
l’aprovació de llista ordenada de les persones aspirants que varen superar el procés 
selectiu, o bé anteriorment en el moment que ja no es disposi de candidats/ates. 
 
De la relació de persones que varen superar el procés selectiu, aprovada en data 16 
de febrer de 2018, cap té disponibilitat, considerant a més que dues es troben en actiu 
a la llar d’infants municipal “Patuleia” fins a final del curs 2018-2019. 
 
Atesa doncs la necessitat de disposar d’una nova borsa de treball de tècnics/ques 
d’educació infantil per a la llar d’infants “La Patuleia”,  per a la cobertura de situacions 
extraordinàries en les quals l’Ajuntament no disposi dels mitjans personals suficients 
per donar cobertura als serveis que ofereix la llar, nova borsa que haurà de ser 
complementària amb la creada l’any 2017 i vigent fins el 15 de febrer de l’any 2020. 
 
Vistes les bases i la convocatòria de la borsa de treball de tècnics/ques d’educació 
infantil per a la llar d’infants “La Patuleia”, de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Vist l’informe favorable emès per la secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta en data 12 d’abril de 2019. 
 
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords: 
 



 
 

 
 

Primer.- Crear una borsa de treball de tècnics/ques  d’educació infantil per a la llar 
d’infants “La Patuleia”, amb caràcter complementari de la borsa de l’any 2017 
prioritària en l’ordre de crida de les persones que hi estan incloses fins a la data de 
caducitat de la mateixa (15/02/2020) 
 
Segon.- Aprovar les bases de la borsa de treball de tècnics/ques d’educació infantil per 
a la llar d’infants “La Patuleia” i la corresponent convocatòria, condicionada a la no 
presentació d’al·legacions a les bases en el termini corresponent.  
 
Tercer.- Publicar les bases de la borsa de treball al BOPB, al DOGC, al web de 
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis municipal, per un termini de 20 dies per a la 
presentació d’al·legacions, transcorregut el qual sense que se’n presentin, s’entendran 
aprovades definitivament sense necessitat de prendre cal altre acord. 
 
Quart.- Donar publicitat de la present convocatòria mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web 
municipal. 
 
 
13.0.- AUTORITZACIO PARADES DE SANT JORDI 2019 
 
Vistes les sol·licituds per a la instal·lació de parades de roses i llibres durant la diada 
de Sant Jordi d’aquest any, en el següents emplaçaments:  

 
- Alumnes de l’Institut Les Margues – Avinguda Nostra Senyora Montserrat 22. 
- DAD  – 
- AMPA Bellpuig – avinguda Nostra Senyora Montserrat 17. 
- AMPA El Roser – plaça de “Can Condes” 

 
Entenent que les parades de llibres i roses formen part d’una diada festiva i 
participativa, en la que l’Ajuntament ha programat d’altres activitats.  
 
Vist l’anterior, es proposa la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: Autoritzar la instal·lació de parades de llibres i roses durant la diada de Sant 
Jordi de l’any 2019, als següents sol·licitants i en els emplaçaments indicats:  
 

- Alumnes de l’Institut Les Margues. 
- AMPA Bellpuig 
- AMPA El Roser 

 
Segon: Denegar l’autorització per a la instal·lació de parades de llibres i roses a DAD, 
perquè la sol·licitud és a títol propi i individual sense representar cap entitat ni cap 
finalitat col·lectiva, ni tenir cap establiment en el municipi.  
 
Tercer: Notificar aquest acord als interessats, fent-los notar l’obligació de complir la 
normativa de reciclatge de les deixalles generades.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
14.0.- ALTRES INFORMACIONS 



 
 

 
 

 
14.1.- MERCAT SETMANAL. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 
Els paradistes demanen si se’ls pots deixar el Saló Catalunya obert per tal de poder fer 
servir els banys. La decisió que es pren és que no es deixarà obert el Saló, se’ls 
ofereix que poden utilitzar el bany de l’Ajuntament.  
 
14.2.- TAULA SALUT CAP 
 
Des del consultori es fa la proposta de fer una taula de salut on hi formin part l’equip 
del consultori, Ajuntament i totes les entitats. El projecte encara ha de començar, però 
tot i així des de la Regidoria de Salut es demana a la resta de regidors que comencin a 
fer un llistat de totes les activitats que es fan el poble.  
 
 
15.0.- 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, 


