
MEMÒRIA 

 
1. ORGANITZACIÓ 

 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta està situat a la comarca d’Osona, té una 

població de 3.030 habitants, segons el padró d’habitants referit a 1 de gener de 

2014 ( a reserva de l’aprovació de la xifra definitiva), essent la seva superfície de 

16 km. quadrats aproximadament, la qual cosa suposa una densitat de població de 

192 habitants per km. Quadrat aproximadament. 

La seva economia està basada en: agricultura de secà i ramaderia, petita i mitjana 

indústria, turisme i comerç.  

 

A nivell polític l’Ajuntament té 11 regidors, organitzats en el Ple de la Corporació 

en tres grups municipals i un regidor que no està adscrit a cap grup: 

- Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal, amb 6 regidors 

- Convergència i Unió amb 3 regidors 
- Solidaritat per la Independència amb 1 regidor 

 
 
L’alcalde ha atorgat les següents delegacions per matèries: 

 

Urbanisme i Serveis     Santi Garolera i Comas 
Educació i Medi Ambient    Jaume Vilella i Ramoneda 
Hisenda i Noves Tecnologies              Adelaida Costa i Canadell 
Benestar Social i Salut    Trini Subirana i Arumí 
Esports, Turisme i Promoció econòmica  Josep Maria Company i Sala 
Cultura       Lluís Vilalta i Vivet 
Joventut, Voluntariat i Lleure    Marc Vilarrasa i Codinach 

        

Es va atorgar també una delegació especial relativa a l’àmbit territorial de 

Vilalleons a la regidora Adelaida Costa Canadell. 

 

Tant l’alcalde com els regidors amb delegació exerceixen les seves competències 

amb dedicació parcial. 

 

L’Ajuntament no té organismes autònoms ni societats mercantils; participa en els 

següents consorcis: 

- Consorci d’Osona dels serveis socials 



- Consorci de l’espai natural de les Guilleries-Savassona 
 

Les aportacions l’any 2013 a aquests consorcis han estat les següents: 

 

- Consorci d’Osona dels serveis socials               21.697,30 € 

- Consorci de l’espai natural de les Guilleries-Savassona 2.430,00  €  
 

Les principals fonts de finançament de l’Ajuntament són: 

a) Ingressos ordinaris: 2.745.768,68  € 
 

Tributs        40,85 % 

Transferències d’altres administracions  31,89 % 

Taxes i preus públics    19,10 % 

Subvencions finalistes a serveis     6,95 % 

Altres ingressos       1,22 % 

 

b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant 
l’exercici): 0,00 € 
 

Préstecs a llarg termini  0 % 

Subvencions de capital  0 % 

Alineació d’inversions    0        % 

Contribucions especials  0 % 

 

El sistema comptable és l’adaptat a la Instrucció de  Comptabilitat per a 
l’Administració Local (ICAL) en el model  SIMPLIFICAT. 

 

 

 



 

 

2. GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

 

Les competències i els serveis que presta l’ajuntament són els següents: 

a) Serveis obligatoris 
 

L’Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida 

de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, 

pavimentació i conservació de vies públiques, cementiri i control sanitari d’aliments 

i begudes. 

b) Serveis voluntaris 
 

Com a serveis complementaris, l’ajuntament també presta, entre d’altres, els 

següents: parcs públics, manteniment mobiliari urbà, abocament i tractament de 

residus, llar d’infants, instal·lacions esportives d’ús públic, bibliobús, atenció al 

consumidor, serveis socials , recollida d’animals, turisme, dinamització juvenil,  

escola de música, servei de vigilància i centre de dia. 

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per 

l’ajuntament. No obstant,  l’abastament domiciliari d’aigua potable es presta 

mitjançant un contracte d’arrendament de serveis, la recollida i tractament de 

residus i la recollida d’animals es presten mitjançant delegació al Consell 

Comarcal d’Osona, el manteniment de l’enllumenat públic, el manteniment dels 

parcs públics i mobiliari urbà, el servei de gimnàs del pavelló i el servei de centre 

de dia són gestionats de forma  indirecta.  El servei de bibliobús, d’atenció al 

consumidor, de control sanitari d’aliments i begudes es presten a través d’un 

conveni amb la Diputació de Barcelona els dos primers, i la resta amb un conveni 

amb el Consell Comarcal d’Osona. Pel que fa a benestar social i informació 

turística l’Ajuntament està adherit als Consorcis de serveis socials d’Osona pel que 

fa al primer servei i al Consorci de l’espai natural Guilleries-Savassona pel que fa 

al servei del punt d’informació.  



La recaptació de tributs es gestiona tant en període voluntari com en executiu per 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a excepció de: 

  - impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

  - contribucions especials. 

 - taxes i preus públics ( menys: cementiri, guals i recollida          

de residus) 

En aquests tributs la delegació abasta només la fase executiva, essent el 

cobrament en voluntària gestionat pel propi Ajuntament.  

Els acords de delegació de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres 

ingressos de dret públic varen ser adoptats pel Ple de la Corporació en sessions 

de data 28 de setembre de 2000 i 26 de febrer de 2004  i consten formalitzats en 

el conveni signat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de 

Barcelona de data 19 de juny de 2004, juntament amb altres delegacions 

concretes, refoses totes en un sol text aprovat pel Ple en sessió  del dia 31 de 

març de 2011. 

 

3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

 

Els Principis Comptables utilitzats per l’elaboració d’aquest comptes anuals són els 

recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004. 

 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

 

Els criteris de valoració dels nous actius d’immobilitzat són exclusivament el de 

cost d’adquisició pels béns adquirits ja elaborats. Per les construccions en curs, 

estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre. En 

cap cas s’ha incorporat a valors d’immobilitzat costos financers. 

L’Ajuntament disposa del programa de gestió d’actius on figuren valorats i 

relacionats els béns de l’Ajuntament conciliat amb els imports que figuren en els 

comptes de l’immobilitzat de la comptabilitat. L’inventari de béns detallat i conciliat 

amb els imports que figuren en els comptes de l’immobilitzat. En aquest moment 

encara es treballa en el contingut de les fitxes de cadascun dels béns.  

 


