
 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000010  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 23 de juliol de 2019 
Horari: De les 21:00 hores a les 22:15 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodriguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 

 
 

ABSENTS 
  
Divina Costa Muntadas, Regidora, que s’ha excusat. 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- RESOLUCIÓ RECURS PRESENTAT PER SOREA SAU CONTRA ACORD DE 
DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'AIGUA AL CONSELL COMARCAL 
3.- ADJUDICACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT PER A INVERSIONS PRESSUPOST 
2019 
4.- FESTES LOCALS 2020 
5.- APROVACIO INICIAL PROJECTE EXECUTIU PARC SET FONTS 
6.- APROVACIO LICITACIO DEL CONTRACTES D'OBRES DE RESTAURACIO DEL 
PARC DE LES SET FONTS 
7.- APROVACIO PAU PAVELLO ESPORTIU 
8.- RESOLUCIÓ APREUAMENT BÉNS A EXPROPIAR DEL PROJECTE D'ITINERARI 
PER A VIANANTS I CICLISTES BV5202 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 



 
 
 

 
 

 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
de constitució de la nova Corporació que es va dur a terme l’1 de juliol de 2019 a la 
Sala de plens de l’Ajuntament. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
  
 
2.0.- RESOLUCIÓ RECURS PRESENTAT PER SOREA SAU CONTRA ACORD DE 
DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D'AIGUA AL CONSELL COMARCAL 
 
Vist el recurs de reposició “ad cautelam” presentat en data 25 de març de 2019 per la 
representant de la societat mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU, contra l’acord de Ple de delegació a favor del Consell Comarcal 
d’Osona de la gestió del servei d’aigua pres en sessió de data 25 de febrer de 2019. 
 
Vist l’escrit de la representant de la societat mercantil SOREA Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU,  amb registre d’entrada de data 4 de juliol de 2019, 
d’ampliació del recurs de reposició presentat contra l’acord de Ple de delegació a favor 
del Consell Comarcal d’Osona de la gestió del servei d’aigua pres en sessió de data 
25 de febrer de 2019. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció, i l’informe jurídic contractat a 
Advocats Pareja & Associats. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.- Inadmetre a tràmit el recurs de reposició i la seva ampliació, presentat per 
SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, contra l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2019, pel qual es delega a favor del Consell 
Comarcal d’Osona la gestió del servei d’aigua, per tractar-se d’un acte de tràmit en el 
marc del procediment de delegació, que requereix tant l’acceptació de la delegació per 
part del Consell Comarcal d’Osona com la subjecció del conveni i els acords 
d’aprovació al tràmit d’informació pública, i perquè tampoc decideix directa o 
indirectament en el fons de l’assumpte, ni determina la impossibilitat de continuar el 
procediment, ni produeix indefensió ni prejudicis irreparables als drets i interessos 
legítims. 
 
Segon.- Desestimar la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2019, pel qual es delega a favor del Consell 
Comarcal d’Osona la gestió del servei d’aigua, per tractar-se d’un acte de tràmit que 
no és immediatament executiu perquè requereix l’acceptació de l’òrgan delegat amb el 
corresponent tràmit d’informació pública i perquè l’acord no genera cap perjudici real, 
efectiu, acreditable i irreversible que pugui fonamentar l’adopció de la mesura cautelar. 
 
Tercer.- Requerir a SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, la 
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors adscrits al servei 
d’aigua a Sant Julià de Vilatorta, indicant: el conveni d’aplicació i detalls de categoria, 
tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual 
de cada treballador així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors 
afectats. 



 
 
 

 
 

 
Quart.- Notificar aquests acords a la representant de la societat mercantil SOREA 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde informe als assistents que els serveis jurídics del servei d’assistència local 
del Consell Comarcal d’Osona assumirà a partir d’ara la gestió i assessorament de les 
impugnacions que es derivin de l’expedient de delegació a favor del Consell Comarcal 
d’Osona de la gestió del servei d’aigua. 
 
3.0.- ADJUDICACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT PER A INVERSIONS 
PRESSUPOST 2019 
 
Vist que en l’annex d’inversions per a l’exercici 2019 aprovat amb el pressupost 
general de l’Ajuntament en sessió plenària de data 17 de desembre de 2019,  en el 
qual hi figuren les següents inversions amb previsió de finançament mitjançant 
concertacions de crèdit de fora del sector públic: 
 

URBANITZACIÓ LA RAMBLETA I ITINERARI FONT D'EN TITUS 534.706,09      63.614,18     

ITINERARI PER A VIANANTS I BICICLETES BV-5202 1.316.624,71  516.624,71  

REFORMA SET FONTS 222.222,22      2.426,59       

ADQUISICIÓ VEHICLE ÀREA DE SERVEIS 38.000,00        38.000,00     

ADQUISICIÓ APLICACIÓ VIDEOACTES 16.709,70        16.709,70      
 
Vist el que disposen els articles 22.2.m) i 47.2.l) de la Llei de Bases de Règim Local i 
l’article 52 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, sobre el 
procediment i la competència per a la contractació de les operacions de crèdit. 
 
Vist que els recursos ordinaris del pressupost vigent per a l’exercici 2019 són d’un 
import de 3.223.647,85 €, i que la quantitat a finançar és de 637.375,18 €, la 
competència correspon al Ple de la Corporació amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del seu nombre legal. 
 
Vistos els articles 48 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, segons els quals totes les operacions financeres estan subjectes al principi de 
prudència financera establertes per Resolució de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera. 
 
Vist el text consolidat de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, segons la qual el règim aplicable a les 
operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes 
d’inversió previstos en el pressupost de 2019 és de comunicació per aquelles 
operacions de crèdit que compleixen les condicions d’estalvi net positiu i de deute viu 
no superior al 75%, circumstàncies que es compleixen d’acord amb l’informe emès per 
secretaria-intervenció. 
 
Vista la proposta de l’entitat financera Caixa de crèdit dels enginyers-cooperativa de 
crèdit amb les condicions següents: 

- Capital: 637.375,18 €. 



 
 
 

 
 

- Termini: 10 anys 
- Interès: Euríbor a 3 mesos + 0,61 % 
- Comissió d’estudi: 0,00% 
- Comissió d’obertura: 0,00% 
- Comissió amortització parcial i/o total: 0,00% 

 
Vista la proposta de l’entitat financera Caixabank, SA amb les condicions següents: 

- Capital: 637.375,18 €. 
- Termini: 10 anys 
- Interès: Euríbor a 3 mesos + 0,54 % 
- Comissió d’estudi: 0,00% 
- Comissió d’obertura: 0,00% 
- Comissió amortització anticipada/cancel·lació: 0,00% 

 
Vistes les condicions publicades del Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona que té concertat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, programa 
subvencionat, i que a data d’avui són les següents: 

- Capital: 637.375,18 €. 
- Termini: 10 anys més 1 de carència 
- Interès: Euríbor a 3 mesos + 0,48 % 
- Subvenció: 17.042,97 € 

 
Vist el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament i la 
minuta de préstec entre l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i 
l’Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Concertar l’operació de crèdit per al finançament d’inversions previstes en el 
pressupost vigent, per un import de 637.375,18 € i per un termini de 10 anys, a l’entitat 
bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb les condicions establertes en el 
Programa de Crèdit local de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Aprovar el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Tercer.- Aprovar la minuta de préstec tipus entre l’entitat bancària i l’Ajuntament de 
Sant Julià de Vilatorta. 
 
Quart.- Acceptar la subvenció que concedeixi la Junta de Govern Local de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Cinquè.- Acceptar el préstec que aprovi l’entitat bancària en el condicions del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- Determinar que la primera disposició del préstec serà  com a mínim l’import de 
la subvenció.  
 
 



 
 
 

 
 

El regidor d’hisenda Joan Ramon Santisteve exposa les propostes que s’han presentat 
i fa les corresponents explicacions tècniques relatives al tipus d’interès mitjançant un 
gràfic. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- FESTES LOCALS 2020 
 
Vista la comunicació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en relació a 
l’aprovació de la proposta de festes laborals per a l’any 2020 a Catalunya, que serà 
publicada en breu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que hi haurà catorze festes laborals 
de les quals dues tindran caràcter local i que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, 
estableix que les dues de caràcter local seran fixades a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Tenint en compte que, tal i com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 
de juliol, l’acord de l’Ajuntament d’aprovació de la proposta de festes locals ha de ser 
aprovat pel Ple. 
 
Es proposa el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, les dates 1 de juny (dilluns de Pasqua Granada) i 20 de juliol (dilluns 
després de la Festa Major), com a festes locals per a l’any 2020 al municipi de Sant 
Julià de Vilatorta amb caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
Els dos següents punts es tracten conjuntament: 
 
5.0.- APROVACIO INICIAL PROJECTE EXECUTIU PARC SET FONTS 
 
Vist el text refós del projecte de restauració del conjunt arquitectònic del Parc de les 
Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta redactat per Segalés Carrera SLP, que inclou el 
projecte paisatgístic del Parc de les Set Fonts redactat per Josep Comella-Mauricio 
Ramírez juntament amb el projecte de reforma de l’edifici de l’escorxador redactat per 
l’arquitecta Mireia Segalés Espadamala, text refós que té un pressupost d’execució 
total de 191.064,71€ (IVA inclòs), així com l’estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
Vist el que disposa el Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, en relació a 
la tramitació dels projectes d’obra ordinària. 
 
Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals en relació al contingut del 
projecte. 



 
 
 

 
 

 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de “Restauració del conjunt 
arquitectònic del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, amb un pressupost 
de 191.064,71€ (IVA inclòs); així mateix, s’aprova l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
que preveu l’article 4.1 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, modificat per 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al BOPB, DOGC, web de 
l’Ajuntament i tauler d’anuncis municipal, el projecte per un període de trenta dies 
hàbils, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
 
Tercer.- Disposar que en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit 
d’informació pública, el projecte aprovat inicialment esdevindrà definitiu d’una manera 
automàtica sense necessitat de prendre cap altre acord.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
La regidora d’urbanisme Montse Piqué explica que el projecte que s’ha aprovat és un 
text refós d’una proposta de paisatgisme i d’un projecte arquitectònic. L’objectiu és 
restaurar el patrimoni del parc, preveu intervencions en la pedra i en l’enjardinament 
amb actuacions de contenció de l’aigua per evitar el deteriorament, essent una 
actuació conservadora del parc existent donant ús a l’edifici de l’antic escorxador. 
 
Afegeix que el seu import ha estat limitat per la quantitat de la subvenció rebuda de la 
Diputació de Barcelona.  
 
6.0.- APROVACIO LICITACIO DEL CONTRACTES D'OBRES DE RESTAURACIO 
DEL PARC DE LES SET FONTS 
 
Vist l’expedient de licitació tramitat per a la contractació de les obres de “Restauració 
del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”, en el qual es justifica la necessitat 
de la contractació, i que inclou el plecs de clàusules administratives particulars que 
han de regular la contractació els quals preveuen el procediment de licitació, els 
criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i financera que han de reunir els 
licitadors, els criteris d’adjudicació que permetin l’adjudicació a la millor proposta en 
base a la relació qualitat-preu, i que preveu la divisió en dos lots l’objecte del contracte. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció, emès en relació a l’expedient. 
 
Vist l’atorgament de subvenció de la Diputació de Barcelona pel Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu règim regulador, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i atesa la necessitat d’ampliar el 
termini d’execució d’acord amb els articles 28 i 37 de les bases reguladores. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 
administratives particulars de la contractació del “contracte d’obres d’execució del 
projecte bàsic i restauració del Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta”. 
 
Segon.- Aprovar l’obertura del procediment d’adjudicació d’aquest contracte mitjançant 
procediment obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació i pel tràmit ordinari, 
establint que el termini de presentació de sol·licituds de participació en la licitació serà 
a partir de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant i fins el 10 de setembre 
de 2019. 
 
Tercer.- Disposar la constitució d’una Mesa de contractació que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les propostes, en els termes previstos a l’article 326 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i l’article 21 del RD 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. La Mesa serà presidida pel senyor alcalde, 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, la coordinadora de l’àrea de territori i sostenibilitat 
senyor Montse Piqué Val, Rosa Martínez Costa, secretària-interventora, i Roser Soler 
Colomer, funcionària de l’Ajuntament, que farà les funcions de secretària. 
 
Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ampliació del termini per a l’execució de 
les obres previst en el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- Condicionar l’adjudicació del contracte d’obra a l’aprovació definitiva del 
projecte.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
L’alcalde explica que les condicions d’aquesta licitació busquen la qualitat de l’obra. El 
termini de presentació de les propostes s’amplia fins el 10 de setembre per tal de 
promoure la concurrència en la licitació, tenint en compte la coincidència amb el 
període de vacances d’estiu. 
 
 
7.0.- APROVACIO PAU PAVELLO ESPORTIU 
 
Vist el Pla d’Autoprotecció del Pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta 
elaborat per la Diputació de Barcelona a data 1 de juny de 2016. 
 
Atès que el document de 2016 no contemplava determinats elements bàsics per la 
qual cosa era necessària una revisió i actualització del document. 
 
Vist el nou document del Pla d’Autoprotecció del Pavelló esportiu municipal de Sant 
Julià de Vilatorta elaborat per AMB Vectors SL el juny de 2019, amb les revisions 
corresponents i el contingut següent: 

- Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. 
- Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció 
- Document 3: Manual d’actuació 
- Document 4: Implantació, manteniment i actualització 
- Annex 1. Directori de comunicacions. 



 
 
 

 
 

- Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències. 
- Annex 3. Plànols. 
- Annex 4. Fitxes d’actuació, per càrrec i per risc o nivells d’activació. 

 
Tenint en compte el que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures.  
 
Vist que el document té el contingut mínim que requereix l’article 8 de l’esmentat 
decret.  
 
Vista la  necessitat de trametre el Pla d’Autoprotecció del pavelló esportiu municipal al 
registre electrònic de plans d’autoprotecció, aplicació HERMES, de la Generalitat de 
Catalunya i que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va realitzar la tramesa 
corresponent del Pla d’autoprotecció a l’aplicació HERMES en data 26 de juny de 
2019. 
 
Vist que l’Ajuntament va sol·licitar informe al Consell Comarcal d’Osona per a la 
homologació i aprovació del PAU. 
 
Tenint en compte el procediment de tramitació establert pel Decret 30/2015, de 3 de 
març. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Autoprotecció del pavelló esportiu municipal de 
Sant Julià de Vilatorta elaborat per AMB Vectors SL. 
 
Segon.- Exposar a informació pública el document del Pla d’Autoprotecció del pavelló 
esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta aprovat inicialment per un període de 30 
dies el qual quedarà aprovat definitivament si transcorregut aquest període no s’han 
presentat al·legacions. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
El regidor d’esports, Marc Vilarrasa, exposa l’evolució del Pla d’autoprotecció des del 
primer projecte de l’any 2016, el qual va tenir per objecte l’activitat ordinària de 
l’equipament esportiu, fins l’actual projecte, redactat pel mateix equip tècnic, i que 
incideix en les activitats extraordinàries que es poden fer al pavelló. Exposa també que 
les obres que s’hi varen realitzar han permès passar d’un aforament de 909 persones 
a 1.652, de les quals 728 a les grades i 924 a la pista. També avança que es tornarà a 
fer un nou simulacre de foc, tal i com es va fer l’any 2016. 
 
 
8.0.- RESOLUCIÓ APREUAMENT BÉNS A EXPROPIAR DEL PROJECTE 
D'ITINERARI PER A VIANANTS I CICLISTES BV5202 
 
 En la sessió plenària del dia 1 d’abril de 2019 es va aprovar definitivament el projecte 
d’obra ordinària ”Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230 al 
terme municipal de Sant Julià de Vilatorta”, amb la relació de béns i drets afectats. 
 



 
 
 

 
 

Requerida la societat mercantil Moll Antic, SL, propietària de la finca afectada pel 
projecte, per a la negociació del preu just de mutu acord o la presentació del full 
d’apreuament, en data 15 de juliol ha estat presentat l’apreuament per part de la 
propietat amb un valor total, inclòs el premi d’afecció, de 48.882,03 €, per una 
superfície expropiada de  
 
Considerant imprescindible estudiar els motius de la falta de coincidència en la 
superfície a expropiar entre el projecte d’obra i el full d’apreuament. 
 
Atenent el que disposa la Llei d’expropiació forçosa i el seu Reglament en relació a la 
tramitació del procediment d’expropiació. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer: Suspendre el termini previst legalment per a acceptar o rebutjar el full 
d’apreuament presentat pel representant de la societat mercantil Moll Antic SL. 
 
Segon: Notificar el present acord al representant de la societat mercantil Moll Antic SL. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
No havent-hi cap pregunta, l’alcalde fa un repàs de l’agenda amb els actes previstos 
per als propers dies: últim divendres “Estiu Set Fonts”, “mongetada” a Vilalleons amb 
l’actuació d’en Peyu oberta a tothom, presentació del projecte de les Set Fonts i  partits 
NBA. 
 
A continuació l’alcalde demana als regidors i regidores si volen explicar temes 
corresponents a les respectives regidories i que no han estat objecte de l’ordre del dia: 
 
Regidoria d’esports: valoració positiva de la nova concessió del servei de bar de les 
piscines i bar restaurant del pavelló. 
 
Regidoria de serveis: subvenció de suport tècnic obtinguda per a la poda d’arbres per 
part de la Diputació de Barcelona. Suposa poder fer un inventari, la poda i valoració 
del risc. Objectiu evitar la mala praxis en l’operació de poda dels arbres. Necessitat de 
compaginar aquest estudi amb el projecte del Parc de les Set Fonts.  
 
Regidoria de governació, hisenda i règim intern: subvenció de 15.000 € per a la millora 
del wifi públic. Cal replantejar els contractes d’aquest servei en els diferents 
equipaments municipals i gestionar-ho conjuntament. 
 
 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
Signat electrònicament. 


