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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2016 JGL 
Caràcter: ordinària.  
Data: 21 de març de 2016 
Horari: de 2/4 de 10 a ¾ de 12 de la nit 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  
 

ASSISTENTS 
 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Cristina Suñén Vilamala, regidora, 1a tinent d’alcalde 
- Lluís Vilalta Vivet, regidor, 2n tinent d’alcalde 

 
Com a regidors requerits per l’alcalde, assisteixen havent estat degudament 
convocats: 

- Santi Garolera Comas, regidor 
- Trini Subirana  Arumí, regidora 
- Marc Vilarrasa Codinach, regidor 
- Lluís Solanas Roca, regidor 
- Francesc Hervías Rodríguez, regidor 
- Divina Costa Muntadas, regidora 

 
Assisteix com a secretària-interventora: 

- Rosa Martínez Costa 
  

ABSENTS 
 
Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de factures relació 6/2016. 
3. Certificació núm.3 de l’obra de restauració de Ca l’Anglada, 2a fase 
4. Sol·licituds llicències urbanístiques/comunicacions prèvies. 
5. Comunicacions activitats.  
6. Acceptació d’ajut “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la 

integració social” de la Diputació de Barcelona. 
7. Acceptació d’ajut “Programa complementari de finançament de les llars d’infants 

municipals” curs 2014-2015, de la Diputació de Barcelona. 
8. Acceptació d’ajut “Fons de prestació de finançament de l’àmbit de benestar social” 

de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis. 



9. Acceptació d’ajut “Fons de prestació de desenvolupament polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
catàleg de serveis. 

10. Acceptació d’ajut “Fons de prestació de desenvolupament polítiques culturals en 
municipis de menys de 5.000 habitants” de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
catàleg de serveis 

11. Acceptació d’ajut “Fons de prestació per a equips de digitalització i 
emmagatzematge” de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis. 

12. Licitació del contracte de concessió gestió bar casal d’avis 
13. Informacions regidories:  

- Liquidació exercici pressupostari 2015 
- Altres 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
L’alcalde obra la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
Local de data 7 de març de 2016, que s’aprova per unanimitat dels tres membres de ple 
dret que componen la Junta de Govern. 
 

2. APROVACIÓ DE FACTURES RELACIÓ 6/2016. 
Vista la relació 6/2016 que presenta el regidor d’hisenda, d’obligacions reconegudes amb 
càrrec al pressupost municipal amb consignació pressupostària suficient a les 
corresponents aplicacions pressupostàries, la Junta de Govern Local acorda per 
unanimitat dels tres membres de ple dret la seva aprovació per l’import total de 69.075,29 
€, segons figura en la relació i ordenar-ne el seu pagament en el termini previst 
legalment. 
 

3. CERTIFICACIÓ NÚM.3 DE L’OBRA DE RESTAURACIÓ DE CA 
L’ANGLADA, 2A FASE 
 

Vista la certificació núm.3 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” presentada per 
l’empresa contractista Voracys, SL, amb la conformitat dels tècnics directors de l’obra, 
que és d’un import de 54.571,91 € més 11.460,10 € en concepte d’IVA. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents dels tres que legalment componen la Junta de 
Govern Local, s’acorda:  

 
Primer.- Aprovar la certificació núm.3 de l’obra “Restauració de Ca l’Anglada, 2a fase” 
presentada per l’empresa contractista Voracys, SL, per un import de 66.032,01 € IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Reconèixer l’obligació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.333.632.00 de 
l’estat de despesa de l’exercici vigent prèvia incorporació de crèdits de l’exercici 2015. 

 
 



4. SOL·LICITUDS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES/COMUNICACIONS 
PRÈVIES 

Vista la relació que presenta el regidor d’urbanisme de sol·licituds de llicències 
urbanístiques: 

 
Expedient núm. 8/16 
Data sol·licitud:  19/02/2016 
Sol·licitant: Gerard Autet Serrabasa 
Obres: modificació projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat (exp. 43/11) 
Emplaçament: carrer Puigcastellet, 1 
Respecte aquest expedient, acceptar la renúncia del promotor de la llicència urbanística 
núm. 43/11 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Puigcastellet, 
1, concedida el 27 de maig de 2011, que és substituïda per la 8/2016, procedint a la 
corresponent compensació de deutes. 
 
Expedient núm. 9/16 
Data sol·licitud:  26 de febrer de 2016 
Sol·licitant: Comunitat de Propietaris edifici carrer Pare Manuel Cazador, 3 
Obres: arreglar balcons part posterior 
Emplaçament: carrer Pare Manuel Cazador, 3 
 
 
Expedient núm. 15/16 
Data sol·licitud:  4 de març de 2016 
Sol·licitant: Lluís Morera Vilamala 
Obres: implantació d’un elevador  
Emplaçament: Avda. Ntra. Sra. de Montserrat, 42 
 
Expedient núm. 16/16 
Data sol·licitud:  4 de març de 2016 
Sol·licitant:  Comunitat de propietaris carrer Marquesos de Vilallonga, 13 
Obres:  Instal·lació ascensor 
Emplaçament: carrer Marquesos de Vilallonga, 13 
 
Expedient núm. 17/16 
Data sol·licitud:  10 de març de 2016 
Sol·licitant:  Fundació Privada Puig i Cunyer 
Obres:  Neteja d’aiguafons i repàs i fixació perímetre de l’edifici 
Emplaçament: Avda. Puig i Cunyer, 20 
 
 
 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda concedir llicència urbanística d’obra, salvat el dret de propietat i sense 
perjudici de tercer, amb les condicions establertes en els corresponents informes tècnics, 
i notificar-ho als interessats.  



 
5. COMUNICACIONS ACTIVITATS. 

 
1. En data 11 de juliol de 2014, Joan Morera Rodríguez, en nom i representació de BIM 
SCP, amb NIF J-66.286.444, va presentar, davant aquest Ajuntament, una comunicació 
prèvia ambiental documentada, fent avinent l’exercici de l’activitat de bar als baixos de 
l’avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, 22, d’aquest municipi.  
 
Dels informes emesos pels serveis tècnics es desprèn que l’activitat està regulada a 
l’article 124 del Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, Decret 
112/2010, de 31 d’agost, de prevenció i control ambiental de les activitats, per tant, 
sotmesa al règim de comunicació prèvia. 
 
Efectuada la visita de comprovació per part de l'enginyer municipal (acta de 16/03/2016), 
s'ha constatat que les instal·lacions s’ajusten al projecte i comunicació i que l’activitat pot 
continuar funcionant, amb els següents condicionants: 
L’horari de tancament de l’activitat haurà de ser entre les 2:30 i 3:00 hores els caps de 
setmana (ordre INT/358/2011). 
Haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
L’estufa que s’ha retirat no es podrà tornar a col·locar, la sortida de fums existent a la 
façana només servirà com a ventilació del local. 
 
Per unanimitat dels tres regidors presents que legalment componen la Junta de Govern 
Local, s’acorda: 
 
Primer.-  Fer constar davant l’ interessat que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es 
dóna per assabentat amb efectes des de la data de presentació de la comunicació, que 
BIM SCP exerceix l’activitat de bar a l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat, núm. 22 
bxos.,  d’aquest municipi, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia 
davant aquesta corporació local. 
Segon.- La societat BIM SCP exercirà l’activitat abans esmentada, de conformitat amb els 
termes i condicions que es desprenen de la documentació aportada pel propi interessat, 
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 9: Tramitació del procediment de comprovació de les 
comunicacions previstes al decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament 
d’espectacles i activitats recreatives, per un import de 218 €. 
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
 
 
 
2. Vista la sol·licitud següent demanant el canvi de nom de la titularitat de l’activitat: 
 

- Jordi Aumatell Bonada 
Activitat: explotació cunícola en cicle tancat (exp. 13/06) 
Can Rumia 



Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Aumatell-Pujols CB 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal relatiu a la suficiència i adequació de la 
normativa vigent de la documentació que consta a l’expedient  
Vist el que disposa l’article 64 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats, en relació a la transferibilitat de les activitats incloses en 
l’annex III. 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Prendre nota de la transmissió de la titularitat de la següent activitat:  

- Jordi Aumatell Bonada 
Activitat: explotació cunícola en clicle tancat (exp. 13/06) 
Can Rumia 
Sant Julià de Vilatorta 
Antic titular: Aumatell-Pujols CB 

Segon.- Fer constar que amb la transmissió, el nou titular es subroga en els drets i en els 
deures derivats de l’autorització, assumint les responsabilitats i obligacions de l’antic 
titular. 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 

6. ACCEPTACIÓ D’AJUT “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de març de 
2016, pel qual s’aprova el “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a 
la integració social” en el marc del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019. 
 
Atès que amb la mateixa aprovació del Programa, la Diputació ha aprovat la concessió 
inicial dels ajuts, corresponent a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta un import total de 
40.286,76 €, per a l’exercici 2016. 
 
Vistes les dues línies de suport que preveu el Programa entre les que l’Ajuntament ha de 
decidir la distribució de l’import assignat:  

- Línia 1, de suport integral al foment de l’ocupació, que inclou: 
o suport a plans locals d’ocupació 
o suport a la formació  
o ajuts a la contractació local 

- Línia 2, de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social, que inclou: 
o suport a plans d’ocupació adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social 
o ajuts a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social a les empreses 

d’inserció laboral, centres d’inserció o entitats del tercer sector social. 
o suport a plans locals d’ocupació per a la contractació de personal 

administratiu i/o informadors/es dels serveis socials municipals. 
 



Considerant que l’Ajuntament necessita recursos humans per a la gestió directa dels 
serveis públics sobretot en l’Àrea de serveis i manteniment, tal i com es descriu en el pla 
de treball elaborat per la regidoria de serveis que concreta les actuacions que s’han de 
dur a terme. I tenint en compte que en d’altres convocatòries s’ha demostrat la dificultat 
de realitzar contractes dirigits exclusivament a persones en situació de risc d’exclusió 
social que hagin esgotat les prestacions. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar expressament l’acceptació de l’ajut atorgat de 40.286,76 € mitjançant 
la presentació, abans del 29 d’abril de 2016, del model disponible a la Seu Electrònica de 
la Diputació de Barcelona, destinant tot l’import a la línia 1 de suport integral al foment de 
l’ocupació, en la modalitat de suport als plans locals d’ocupació, d’acord amb el pla de 
treball previst per la regidoria de serveis, que s’aprova. 
 
Segon.- Sol·licitar l’avançament de l’import concedit a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta en aquest Programa complementari. 
 
 
 

7. ACCEPTACIÓ D’AJUT “PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS” CURS 2014-
2015, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de març de 
2016, pel qual s’aprova el “Programa complementari de finançament de les llars d’infants 
per al curs 2014-2015, 2a edició" en el marc del Pla Xarxa de Governs locals 2016-2019, 
com a programa diferent i independent de la 1a edició. 
 
Atès que amb la mateixa aprovació del Programa, la Diputació ha aprovat la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als Ajuntaments, corresponent a l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta un import total de 20.558,88 €, per al curs 2014-2015. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona per un import de 20.558,88 
€, en el  “Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2014-
2015, 2a edició". 
 
Segon.- Presentar la justificació de les despeses de la llar d’infants municipal Patuleia, 
corresponents al curs escolar 2014-2015 mitjançant model normalitzat a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, abans del 30 de juny de 2016. 
 

8. ACCEPTACIÓ D’AJUT “FONS DE PRESTACIÓ DE FINANÇAMENT DE 
L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS. 



 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de febrer de 
2016, pel qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de 
benestar social” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, en el qual s’han atorgat a l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta 10.961,73 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer:- Presentar l’acceptació de la concessió de l’ajut per import de 10.961,73 €, 
mitjançant modelatge disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, abans 
del 31 de maig de 2016 
 
Segon.-  Destinar l’ajut econòmic a les actuacions de la cartera bàsica de serveis socials 
bàsics i/o a programes i actuacions socials, i justificar les despeses de les actuacions 
objecte d’aquest fons de prestació abans del 30 d’abril de 2017. 
 
 

9. ACCEPTACIÓ D’AJUT “FONS DE PRESTACIÓ DE DESENVOLUPAMENT 
POLÍTIQUES EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 
HABITANTS” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS. 

 
Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona de formalització de la concessió de 
l’ajut atorgat per la Gerència dels Serveis d’Educació, per al desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de fins a 5.000 habitants, en el marc del Catàleg de 
serveis de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019,  per un import de 8.734 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer:- Acceptar la concessió de l’ajut per import de 8.734 €, mitjançant modelatge 
disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, abans del 31 de maig de 
2016 
 
Segon.-  Gestionar l’aplicació de l’ajut amb les condicions establertes a l’acord de 
concessió de la Diputació de Barcelona de data 25 de febrer de 2016, a través de la 
regidoria d’educació, per tal de justificar la despesa assumida abans del 30 d’abril de 
2017, segons formulari disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
 

10. ACCEPTACIÓ D’AJUT “FONS DE PRESTACIÓ DE DESENVOLUPAMENT 
POLÍTIQUES CULTURALS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 
HABITANTS” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL 
CATÀLEG DE SERVEIS. 

 



Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona de formalització de la concessió de 
l’ajut atorgat per l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals per al desenvolupament de 
polítiques culturals en municipis de fins a 5.000 habitants, en el marc del Catàleg de 
serveis de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019,  per un import de 2.900 €. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer:- Acceptar la concessió de l’ajut per import de 2.900 €, mitjançant modelatge 
disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, abans del 31 de maig de 
2016. 
 
Segon.-  Gestionar l’aplicació de l’ajut amb les condicions establertes a l’acord de 
concessió de la Diputació de Barcelona de data 25 de febrer de 2016 a través de la 
regidoria de cultura, per tal de justificar la despesa assumida abans del 30 d’abril de 
2017, segons formulari disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
 

11. ACCEPTACIÓ D’AJUT “FONS DE PRESTACIÓ PER A EQUIPS DE 
DIGITALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de febrer de 
2016 referent a la resolució del fons de prestació “Equips de digitalització i 
emmagatzematge” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, pel qual s’aprova la concessió d’una ajut de 1.000 € a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer:- Acceptar la concessió de l’ajut per import de 1.000 €, mitjançant modelatge 
disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, abans del 31 de maig de 
2016. 
 
Segon.-  Gestionar l’aplicació de l’ajut amb les condicions establertes a l’acord de 
concessió de la Diputació de Barcelona de data 25 de febrer de 2016 a través de 
l’alcaldia, per tal de justificar la despesa assumida abans del 30 d’abril de 2017, segons 
formulari disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 

 
12. LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ GESTIÓ BAR CASAL 

D’AVIS. 
 
Incoat l’expedient per a la contractació de la gestió del servei del bar-restaurant al casal 
d’avis. 
Redactat el plec de clàusules d’explotació del servei  i el plec de condicions 
administratives particulars. 



Vist l’informe de secretaria-intervenció. 
 
Per unanimitat dels tres regidors membres de ple dret que componen la Junta de govern 
local s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec de prescripcions 
tècniques i plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió del servei 
de bar-restaurant del casal d’avis.  
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, establint que el termini de presentació de 
sol·licituds de participació en la licitació serà de quinze dies hàbils a partir de la data 
d’entrega de la invitació.  
 
 

13. INFORMACIONS REGIDORIES:  
- LIQUIDACIÓ EXERCICI PRESSUPOSTARI 2015 

 
En aquest punt s’informa als regidors de la realització de les operacions de tancament de 
l’exercici pressupostari 2015. Havent rebut l’informe del servei d’assistència i gestió 
econòmica local de la Diputació de Barcelona, falta comprovar l’exactitud de les dades i la 
seva correspondència amb els comptes tramesos. Una vegada aprovada la liquidació del 
pressupost per decret de l’alcaldia, se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que es convoqui.  
Gestiona el tema el regidor d’hisenda. 
 

- ALTRES 
 

CONSULTA PINTADES BANDÀLIQUES EN FAÇANES PARTICULARS. 
 
Després de la consulta d’un veí arrel d’una pintada en el mur del seu habitatge i al tractar-
se d’un fet aïllat en el municipi, de moment es gestionarà pel propi particular, aconsellant-
lo de fer la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra. En cas que s’observés un 
augment d’aquest tipus de pintades vandàliques caldrà estudiar les accions a meprendre 
Gestiona el tema el regidor de serveis i urbanisme. 
 
CANALITZACIÓ DE GAS NATURAL DES DEL MUNICIPI DE SANTA EUGÈNCIA DE 
BERGA. 
 
Propera reunió amb responsables de l’empresa Gas Natural per mantenir el compromís 
de canalització del servei a través del camí de la Mata i per la carretera BV-5202 
coincidint amb les obres d’accés a l’Eix Transversal. Es donaran explicacions als titulars 
afectats per la previsió de canalització del servei, amb la reafirmació de l’Ajuntament amb 
els compromisos presos per part de l’empresa subministradora. 
 
 
 
 



RESULTATS ANÀLISIS AIGÜA DE LES SET FONTS. 
 
Resultats contradictoris en les anàlisis realitzades pel Grup de Defensa del Ter i l’Oficina 
de Gestió i Avaluació Ambiental de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la  
Diputació de Barcelona  en l’aigua de les Set Fonts. Estudiar causes dels resultats 
contradictoris. 
Gestiona el tema la regidoria de medi ambient. 
 
PROGRAMA TERRITORI CAMPER 
 
Programa subvencionat per la Generalitat de Catalunya i gestionat des del Consell 
Comarcal d’Osona en el que participen Ajuntaments de la comarca que tinguin interès en 
donar un servei d’aparcament d’autocaravanes. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
va participar amb un projecte d’aparcament al parc de les Set Fonts, amb una inversió de 
6.800 € que es va dur a terme parcialment i que per finalitzar cal la tramitació d’una 
modificació pressupostària. 
Gestiona el tema la regidoria de turisme. 
 
EL SUPLEMENT DE CATALUNYA RÀDIO 
 
El programa que s’emet els diumenges per Catalunya ràdio farà referència en directe de 
la Cantada de les caramelles del Roser del proper 27 de març.  
Gestiona el tema el regidor de turisme 
 
 
Sense cap més tema per tractar, l’alcalde dóna per finalitzada la sessió ordinària de la 
Junta de govern local de Sant Julià de Vilatorta, de la qual en transcric aquesta acta. 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
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