
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 640/2019 JGL 03/06/2019 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE JUNY DE 2019 
 
Número de sessió: JGL/22/2019 
 
Taradell, el dia 3 de juny de 2019 a les 19:00 hores a la sala gran de la segona planta 
de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, Il·ltre. Sr. Lluís Verdaguer i 
Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels 
Regidors següents: el Sr. Jordi Baucells i Colomer,  Araceli Garcia Español, Joan 
Casassas Martí i Dolors Martí Verdaguer, tots del grup polític municipal de CiU, a 
l’objecte de realitzar sessió ordinària en primera convocatòria. 
 
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní. 
  
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la 
sessió, es declara oberta per la presidència. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’Alcalde Sr. Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la present sessió si volen 
formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el 
dia 27 de maig de 2019, número de sessió JGL/21/2019, segons estableix l’article 113, 
en relació al 91.1, del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
 
Els Regidors assistents no efectuen cap observació i es proposa l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Taradell, celebrada el dia 27 de maig de 2019, número de sessió JGL/ 
21 /2019. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS. 
 
2.1. QUEIXA PER TRENCAMENT DE VIDRE A VEHICLE. Exp. 38/19. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. A.D.G., en data 30-5-19, amb 
de registre d’entrada número  2560/2019, en la qual exposa que el dia 29-5-19, a la 
ctra. de Balenyà 237, li varen trencar el vidre d’un vehicle de la seva propietat i sol·licita 
una solució urgent. 
 
Que els actes vandàlics que s’han vingut produint a la zona de la ctra. de Balenyà ja 
han estat denunciats als Mossos d’Esquadra els quals han obert les diligències 
corresponents al tractar-se d’un tema de seguretat ciutadana competència dels 
mateixos i, per part de l’ajuntament, es va incrementar la vigilància a la zona. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Manifestar al Sr. D. que els actes vandàlics que s’han vingut produint a la 
zona de la ctra. de Balenyà ja han estat denunciats als Mossos d’Esquadra els quals 
han obert les diligències corresponents i, per part de l’ajuntament, es va incrementar 
la vigilància a la zona. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.2. RAL·LI OSONA 2019. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Escuderia Osona, en data 22-
5-19, amb de registre d’entrada número  2443/2019, en la qual s’informa de la 
celebració del  51è Ral·li Osona els dies 29 i 30 de juny de 2019, i sol·licita que 
s’autoritzi el pas dels vehicles pel terme municipal. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Autoritzar el pas del 51è Ral·li Osona pel terme municipal de Taradell els dies 
29 i 30 de juny de 2019 
 
Segon.-Notificar el present acord a l’Escuderia Osona i als Vigilants Locals. 
 
 
2.3. SOL·LICITUD DE L’AMPA PINEDIQUES PER UTILITZAR EL PUNTAL PER 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE MINIGIM. Exp. 66/19. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per l’Ampa Pinediques, en data 28-
5-19, amb de registre d’entrada número  E 2519/2019, en la qual sol·licita que 
s’autoritzi l’ús de l’espai d’El Puntal per fer l’activitat extraescolar de minigim 
(gimnàstica de p4 i p5), des de l’11 al 25 de juny (ambdós inclosos) de les 15 a les 
16h. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud, indicant que la sol·licitant haurà de posar-se en 
contacte amb els serveis municipals de gestió d’El Puntal. 



 

 

 
Segon.-Notificar el present acord a l’Ampa Pinediques i a El Puntal. 
 
 
2.4. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS. Exp. 1250/17. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. J.V.B., en data 31-5-19, 
amb de registre d’entrada número  2580/2019, en la qual exposa que ha pagat 869,73 
€. de més corresponent a la liquidació de l’impost de contraccions de la llicència 
d’obres atorgada en l’expedient 1250/17 del Mas El Puig, i sol·licita la devolució de la 
referida quantitat. 
 
Que des de la intervenció municipal s’ha comprovat l’ingrés de 869,73 € en excés 
respecte de la quantitat deguda, corresponent la devolució d’aquesta quantitat. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Admetre la sol·licitud i entregar a la sol·licitant la quantitat de 869,73 € com 
a ingrés indegut en la liquidació de l’impost de construccions de la llicència d’obres 
atorgada en l’expedient 1250/17. 
 
Segon.-Notificar el present acord a J.V.B. 
 
 
2.5. SOL·LICITUD DEL VIGILANT LOCAL M.F.M. DE RECLAMACIÓ DE 
COMPLEMENT ECONÒMIC. Exp. 803/16. 
 
Vista la instància presentada al registre municipal pel Sr. M.F.M., en data 14-5-19, 
amb de registre d’entrada número  2282/2019, en la qual sol·licita que se li respongui 
la sol·licitud presentada el 9-4-19, en la qual demanava que se li abonés la part que li 
correspon del fons addicional de 4.000,00 €, que es va establir en l’Acord de 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Taradell. 
 
Que la mateixa sol·licitud va ésser realitzada pel Sr. F. per mitjà de la instància 
presentada al registre municipal en data 6-11-18, registre d’entrada núm. 4972/18, la 
qual va ser contestada i denegada per acord de la Junta de Govern Local de 3-12-
2018. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud perquè el que s’hi demana ja va ésser contestat i 
desestimat en l’acord de la Junta de Govern Local de 3-12-2018. 
 
Segon.-Notificar el present acord al Sr. M.F.M. 
 
 
2.6. BEQUES DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2018-2019. Exp. 661/19. 
 



 

 

 Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 04/03/2014 es va acordar pel curs 
2013-14:  
 
“Primer.- Atorgar als alumnes de l’Institut de Taradell amb residència a la zona i Barri de Mont-
rodon, un ajut equivalent al 25% del cost del transport escolar des d’aquesta zona fins 
l’esmentat Institut i amb les condicions següents: 
 

a) Que el domicili estigui situat a més de 2 Kms. de distància de l’Institut. 
b) Que es presentin a finals del curs escolar els rebuts trimestrals de pagament del 

transport de referència. 
c) En cap cas l’aportació de l’Ajuntament, sumat als ajuts o subvencions atorgats per 

altres entitats pel mateix concepte no podrà ser superior al 100% del cost total. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als pares dels alumnes de l’Institut de Taradell amb domicili a 
la zona de Mont-rodon.” 

 
Que per acords de les Juntes de Govern Local de 29-06-2015, 30-05 2016,12-06-2017 
i 03-09-18, es va acordar prorrogar pel curs 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-
2018, respectivament, les beques de transport escolar acordat per la Junta de Govern 
Local de 04-03-2014. 
 
Que durant el curs 2018-2019 s’ha prestat per part del Consell Comarcal d’Osona el 
transport escolar en les mateixes condicions que el curs anterior, persistint doncs la 
necessitat de donar suport econòmic als pares del barri i zona de Mont-rodon i els 
d’alumnes de Taradell que utilitzen la línia de transport de Sant Eugènia de Berga pels 
seus fills escolaritzats a l’Institut de Taradell per les despeses de transport escolar. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Prorrogar pel curs 2018-2018 les beques de transport escolar acordat pel 
Junta de Govern Local de 04/03/2014, ampliant-se als alumnes de Taradell que 
utilitzen la línia de transport escolar de Santa Eugènia de Berga. 
 
Segon.- Notificar als pares dels alumnes de l’Institut de Taradell amb domicili a la zona 
de Mont-rodon i als que utilitzen la línia de Santa Eugènia de Berga. 
 
 
2.7. SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D’UN PRÉSTEC DE LA 
CAIXA DE CRÈDIT. Exp. 504/2019. 
 
Vist que aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona-Caixa de Crèdit, 
la concessió d’un crèdit per al finançament del contracte  “Obres millora aparcament 
públic i Inversions varies” per import de .-123.004,40 €.- 
 
Que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de maig del 
2019 es va acordar la concessió del crèdit esmentat amb les condicions següents: 
 
 



 

 

Actuació: Obres millora aparcament públic 
Import: 40.000,00 € 
Interès:0% 
Anualitats: 10 anys. 
Expedient: 2019/0009413 
 
Actuació: Inversions varies 2019 
Import: 83.004,40 € 
Interès:0% 
Anualitats: 10 anys. 
Expedient: 2019/0009414 
 
Atesa la necessitat de formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant el corresponent conveni. 
 
Atès el que disposa l’art. 53.1.g) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i normativa concordant, així 
com el Decret de l’alcalde 108/2015 pel qual l’alcalde delega en la Junta de Govern 
Local les funcions i competències establertes en l’article abans referit. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Acceptar el crèdit aprovat per la Diputació de Barcelona a favor d’aquest 
Ajuntament i amb càrrec a la Caixa de Crèdit, per al finançament de l’actuació següent: 
 
Actuació: Obres millora aparcament públic 
Import: 40.000,00 € 
Interès:0% 
Anualitats: 10 anys. 
Expedient: 2019/0009413 
 
Actuació: Inversions varies 2019 
Import: 83.004,40 € 
Interès:0% 
Anualitats: 10 anys. 
Expedient: 2019/0009414 
 
Segon.-Comprometre’s a consignar en l’estat de despeses dels pressupostos dels 
exercicis en què hagin de reintegrar-se  el  crèdits, les partides   corresponents per 
atendre l’abonament   a  la Diputació   de l’import   de les anualitats    fixades per al 
reintegrament dels crèdits concedits. 
 
Tercer.-Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona-Caixa de Crèdit. 
 
 
2.8. SOL·LICITUD DE LUSCO-FUSCO SCP, PER POSAR TRES TAULES I NOU 
CADIRES DAVANT EL RESTAURANT DE LA CTRA. BALENYÀ, 29. Exp. 564/19. 
 



 

 

Vista la instància presentada al registre municipal per la Sra. Ma. D.S.L. en 
representació de Lusco-Fusco SCP, en data 02-05-19, amb registre d’entrada número   
 
2018/2019, en la qual sol·licita que se l’autoritzi, com a titular del restaurant Lusco-
Fusco SCP, posar 3 taules i 9 cadires davant el restaurant de la Ctra. de Balenyà núm. 
29, com a terrassa del referit establiment. 
 
Que per part de l’arquitecte tècnic municipal s’ha emès informe favorable per a un 
espai ocupar de 8 m2. 
 
Vist el que es disposen els articles 69, 71 i concordants de l’Ordenança municipal de 
govern, civisme i convivència; article 56 i concordants del Decret 336/1988 pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar a la Sra. Ma. D.S.L., com a representant del restaurant Lusco-Fusco 
SCP, llicència d’ocupació de la via pública per instal·lar 3 taules i 9 cadires a la Ctra. 
de Balenyà, 29 com a terrassa del referit establiment, sense perjudici de tercers, 
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau i sota les 
condicions següents: 
 

• L’espai a ocupar entre taules i cadires serà de 8 m2 com a màxim. Sempre es 
deixarà un espai de 1,5 m. d’amplada lliure a la vorera pel pas de vianants. 

 

• L’execució de música només podrà ésser entre les 10:00 a les 21:00 h. i s’hi 
haurà de posar fi si algun veí ho sol·licita. 

 

• S’hauran de retirar les taules i cadires de la terrassa en el cas que s’hagin 
d’efectuar actes o activitats realitzades o autoritzades per l’ajuntament durant 
el temps de celebració dels mateixos. 

 

• En tot cas s’haurà de deixar una separació d’un metre i mig d’espai respecte 
de qualsevol altre element que es trobi a la via pública, per facilitar el pas de 
vianants. 

 

• L’horari màxim de funcionament de la terrassa serà de dilluns a dijous 
laborables fins a les 23:00 h, i de divendres a diumenges i vigílies de festius, 
les 24.00 h. 
 

• Les altres assenyalades en els articles 69 i 71 de l’Ordenança municipal de 
govern, civisme i convivència 

 
Segon.-Notificar el present acord a la Sra. Ma. D.S.L., en representació de Lusco-
Fusco SCP. 
 
 
 



 

 

2.9. DEVOLUCIÓ FIANÇA. Exp. 688/2016  
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.P.M., de data 13/05/2019, amb número de 
registre d’entrada 2240/2019, en la qual sol·licita la devolució de la fiança que es va 
constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 688/2016, per import de 
1.286,54 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 03/06/2019, amb 
carácter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.-Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
2.10. DEVOLUCIÓ FIANÇA GESTIÓ DE RESIDUS. Exp. 688/2016  
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.P.M., de data 13/05/2019, amb número de 
registre d’entrada 2241/2019, en la qual sol·licita la devolució de la fiança per a la 
gestió de residus que es va constituir en motiu de la llicència d’obres atorgada en l’exp. 
688/2016, per import de 884,73 euros. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnic municipal de data 03/06/2019, amb 
carácter favorable. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Ordenar la devolució al sol·licitant de la fiança referida a la part expositiva 
d’aquest acord. 
 
Segon.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 

3. URBANISME 
 
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES 
 
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten 
següents: 
 

NÚM. 
EXP. TITULAR FINCA OBRA TIPUS 

IMPORT 
(€) Fiança Placa 

656/2019 S.S.C. 
c/ dels 
Pins, 7 

Ampliació 
d'habitatge 
unifamiliar aïllat major 2.080,80 420,36 33,00 



 

 

 
 
Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal. 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i 
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències 
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els 
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.2. LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ. Exp. 688/2016 
 
Vista la instància presentada pel Sr. M.P.M. de data 13/05/2019, amb número de 
registre d’entrada 2242/2019 en la qual sol·licita llicència de primera ocupació de les 
obres autoritzades en l’exp. núm. 688/2019. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Aparellador municipal de data 03/06/2019. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Atorgar llicència de primera ocupació a l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
c/ Sta. Julita, 19. 
 
Segon.-  Aprovar la liquidació per import de 50,00 euros corresponent a la taxa per 
expedició de documents administratius. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
4. APROVACIÓ EXPEDIENT LICITACIÓ “OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
REPARACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS PILARS AFECTATS DEL CENTRE 
CULTURAL CAN COSTA I FONT DE TARADELL”. 
 
Considerant que, als efectes previstos en l’article 28 de la LCSP, aquesta Corporació, 
entén necessari que es tramiti un contracte d’obres per a la reparació i consolidació 
dels pilars afectats del Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell. 
 
 
 

657/2019 J.C.M. 
c/ Ramon 
Pou, 56 

Primera prórroga 
obres 
exp.385/2018 menor 15,00     

664/2019 J.S.S. 
c/ de la 
Vila, 70 

Ampliació 
posterior de 
l'edifici major 1005,15 203,06 33,00 



 

 

Vist el projecte executiu per a la “Reparació i consolidació dels pilars afectats del  
Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell” aprovat definitivament per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió de data 25/03/2019 (Exp. 339/19). 
 
Vist l’informe jurídic lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament. 
 
Vista l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars pels que s’ha de 
regir el present contracte. 
 
Vista la fiscalització emesa per la Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
Considerant el que disposa la Disposició Addicional 2ª de la LCSP. 
 
Per altra part i  de conformitat al que disposa l’article 61.2 de la LCSP, per a una major 
eficiència i celeritat, es considera convenient facultar a la Mesa de Contractació 
perquè efectuï els actes corresponents a l’òrgan de contractació fins a l’elevació de la 
proposta d’adjudicació. 
 
Per unanimitat, s’acorda 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació del contracte “Reparació i 
consolidació dels pilars afectats del Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell”, que 
compren el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Projecte 
Executiu. 
 
Segon.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació pel procediment obert i que 
es procedeixi a la publicació del pertinent anunci al Perfil del Contractant. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa. 
 
Quart.- Delegar a la Mesa de Contractació perquè efectuï els actes corresponents a 
l’Òrgan de Contractació fins a l’elevació de la proposta d’adjudicació a la Junta de 
Govern Local. 
 
Cinquè.- Publicar l’acord al perfil del contractant. 
 
 
5.- SOL.LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT DE TÍTOL DE NINXOL 
 
5.1 DE LA CONCESSIÓ FUNERÀRIA DEL NÍNXOL NÚM. 258 DE LA VIA SANT 

GENÍS 

Atesa  la  sol·licitud de la  Sra. C.P.C. en la que manifesta que la seva mare la Sra. 

R.C.V. (qpd) va causar decés el dia 13 d’abril de 2019, i que tenia la concessió del 

nínxol  núm. 258 de Via Sant Genís. Donat que no va fer testament i que els hereus 

per tant són ella i el seu germà J., únics fills. A la vista de la instància de renúncia que 



 

 

ha signat el seu germà, als drets de l’esmentat nínxol a favor d’ella,  sol.licita que se li 

expedeixi un nou títol de nínxol al seu nom.    

Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Aprovar concedir el canvi de titularitat a favor de la Sra. C.P.C. de la 

concessió del nínxol núm. 258 de la Via Sant Genís.    

Segon.- Notificar  la present resolució a la part interessada.  

 
6. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista la relació de factures núm. 2019-0013 corresponent a factures rebudes, i que 
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 306.824,47 euros, 
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament 
de Taradell. 
 
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de 
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual 
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a 
un any o subministraments recurrents. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació 
de factures núm. 2019-0013 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell, 
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres 
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les 
finalitats de la mateixa. 
 
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2019-0013 per un import líquid de 
306.824,47 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per 
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament. 
 
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de 
factures referenciada. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS 
 
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o 
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no 
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

 

Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions 
i pels imports següents:  
 

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:30 
hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
 
  

RC Exp. Empresa Contracte Import € 
(iva inclòs) 

4773 e-609/19 Urobrex, SL Obres de paleteria a l’aparcament 
públic Espai 1 d’octubre. 

17.280,41€ 

4775 e-669/19 Transports i 
Excavacions Joan 
Ricart, SL 

Treballs arranjament de camins del 
municipi 

10.633,04€ 

4776 e-670/19 Transports i 
Excavacions Joan 
Ricart, SL 

Treballs arranjament del camí de La 
Roca a Sta. Eugènia 

1.854,58€ 

4778 e-682/19 Transports i 
Excavacions Joan 
Ricart, SL 

Moviment de terres a l’aparcament 
públic Espai 1 octubre 

5.808,00€ 

4774 e-677/18 Transports i 
Excavacions Pere Font, 
SL 

Moviment de terres a l’aparcament 
públic Espai 1 octubre 

6.097,00€ 

4772 e-676/19 Garovial, SL Treballs de pintar zones 
d’aparcament i circulació a 
l’aparcament públic Espai 1 
d’Octubre 

6.981,83€ 

4441 e-681/19 ARC Despatx Advocats i 
Consultors, SLP 

Proposta Serveis Contracte suport 
gestió RRHH 

3.025,00€ 
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