
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2021000007  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 2 d´agost de 2021 
Horari: De les 20:30 hores a les 20:50 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Gemma Rica Botia, Regidora 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
Cap  
 

ORDRE DEL DIA 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2022 
3.- INICI EXPEDIENT EXPROPIACIÓ TERRENY SITUAT ENTRE L'AVINGUDA DE VIC I 
EL CARRER DE MIQUEL PALLÀS 
4.- RECTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA ENTRE 
L'AJUNTAMENT I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A DESTINAR ELS RECURSOS 
GENERATS EN LA V MARATÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A UN PROJECTE D'AJUDA 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA EN L'EDIFICI D'HABITATGES PÚBLICS DE 
SANT JULIÀ DE VILATORTA 
5.- RECTIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2021 
6.- SOL·LICITUD PRÉSTEC CRÈDIT DE CAIXA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
INVERSIONS 2021 
7.- SOL·LICITUD PRÉSTEC PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A INVERSIONS 2021 



 
 
 

 
 

8.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’Alcalde declara iniciada la sessió i dona la benvinguda als assistents. Tot seguit 
sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juny 
de 2021, que s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap esmena. 
 
2.0.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2022 
 
Vista l’Ordre  EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial 
de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022 i que seran les següents:  
 
1 de gener (Cap d'any) 
6 de gener (Reis) 
15 d'abril (Divendres Sant) 
18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida) 
6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) 
24 de juny (Sant Joan) 
15 d'agost (l'Assumpció) 
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 
1 de novembre (Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
8 de desembre (La Immaculada) 
26 de desembre (Sant Esteve) 
 
A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament, s'han de 
fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments 
 
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 d’ Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, 
les dates 14 d’abril (Dijous Sant)  i 25 de juliol (dilluns després de la Festa Major), com 
a festes locals per l’any 2022 al municipi de Sant Julià de Vilatorta amb caràcter 
retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de publicació en el calendari laboral. 



 
 
 

 
 

 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat 
 
  
 
 
 
3.0.- INICI EXPEDIENT EXPROPIACIÓ TERRENY SITUAT ENTRE L'AVINGUDA DE 
VIC I EL CARRER DE MIQUEL PALLÀS 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta aprovat 
definitivament el 23 de novembre de 2010 i executiu des del 14 de febrer de 2011 data 
de la seva publicació, qualifica de sistema d’espais lliures (V) altres espais lliures (V3) 
la porció de terreny situada al xamfrà entre l’avinguda de Vic i el carrer de Miquel 
Pallàs sense que estigui inclosa als efectes de la seva gestió en cap projecte 
d’actuació urbanística ni en cap sector de planejament urbanístic. 
 
En data 17 d’abril de 2018 i amb registre d’entrada E2018001375 la propietat de 
l’esmentat terreny, a l’empara del que estableix l’article 114.1 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, formalitza l’advertiment a l’Ajuntament del seu propòsit 
d’iniciar l’expedient d’apreuament, sense que fins a aquest moment s’hagi fet ús de la 
facultat el full d’apreuament corresponent, moment en què l’expedient d’expropiació 
s’inicia per ministeri de la llei. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal que posa de manifest la qualificació urbanística 
del terreny i que no es troba inclòs en cap unitat d’actuació urbanística que permeti la 
seva obtenció a partir d’algun sistema d’actuació urbanístic. S’adjunta a l’informe la 
valoració del terrenys als efectes del seu apreuament. 
 
Atès que l’article 34.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme disposa que els terrenys reservats a sistemes 
urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès 
al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l’actuació expropiatòria que 
correspongui. 
 
Els articles 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa 
preveuen que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia 
declaració d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte 
expropiat i de la necessitat d’ocupació.  En aquest sentit l’article 109 del text refós de 
la Llei d’Urbanisme disposa, pel que fa a la legitimació de les expropiacions, que 
l’aprovació d’un pla urbanístic implica la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys als fins d’expropiació. 
 
El procediment d’expropiació es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei 
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori 
havent-se de publicar en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar 
individualment a aquelles persones que constin com interessades en el procediment. 
 
Per tot el què s’ha exposat, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 



 
 
 

 
 

Primer.- Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, tenint en 
compte que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta porta 
implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació al qualificar els 
terrenys objecte d’expropiació com a sistema d’espai lliures. 
 
Segon.- Aprovar la relació de béns i drets afectats, amb expressió dels propietaris i 
exposar-la al públic pel termini de 15 dies hàbils, a través d’edictes que s’inseriran al 
Butlletí oficial de la província, al tauler d’edictes municipals i al web de l’Ajuntament. 

Superfície  Qualificació  Referència 
Registral  

204,10 m²  Altres 
espais 
lliures 

Finca 2.940 
Volum 2868, 
foli 60, llibre 66 
del RP 3 Vic 

 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se al·legacions es faculta a l’Alcalde per iniciar els 
tràmits previstos en l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa per intentar l’adquisició 
dels terrenys per mutu acord. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
4.0.- RECTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA ENTRE 
L'AJUNTAMENT I L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL PER A DESTINAR ELS 
RECURSOS GENERATS EN LA V MARATÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC A UN 
PROJECTE D'AJUDA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA EN L'EDIFICI 
D'HABITATGES PÚBLICS DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 28 de juny passat va aprovar el conveni de 
cooperació administrativa entre l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i l’Institut Català 
del Sòl (INCASOL) per a destinar els recursos generats en la V Marató d’estalvi 
energètic a un projecte d’ajuda contra la pobresa energètica en l’edifici de 16 
habitatges públics de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Aquest conveni condicionava l’entrada en vigor al fet que l’Institut Català del Sòl rebés 
la transferència econòmica resultant dels recursos generats en a V Marató d’estalvi 
energètic, fet que obstaculitzava l’Ajuntament de complir l’obligació recollida en el 
conveni de licitar i adjudicar la redacció del projecte tècnic per a l’execució de la 
instal·lació de clima, perquè la transferència a l’INCASOL s’està demorant per part del 
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat.  
 
El conveni rectificat proposa l’entrada en vigor a la data de seva signatura i així allibera 
la condició prevista que afectava les obligacions de l’Ajuntament en el conveni aprovat, 
tot i mantenir-se la condició de la transferència pel que fa a les obligacions de 
l’INCASOL. Tanmateix individualitza el finançament de l’objecte del conveni resultant 
de la IV i V Marató d’estalvi energètic, emfatitzant que només falta transferir l’import 
obtingut en la V Marató. 
 
Vist doncs l’esborrany rectificat del conveni de cooperació administrativa entre 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i l’Institut Català del Sòl (INCASOL) per a 



 
 
 

 
 

destinar els recursos generats en la V marató d’estalvi energètic a un projecte d’ajuda 
contra la pobresa energètica en un edifici de 16 habitatges de Sant Julià de Vilatorta. 
 
El contingut del conveni recull dos temes sobre el mateix edifici d’habitatges públic, 
situat al carrer de la N’Anna Xica, 13: 

- Les actuacions derivades de la intervenció de la V Marató d’Eficiència 
Energètica 2020.  

- La Comercialització de les places d’aparcament. 
 

Pel que fa a les actuacions derivades de la intervenció de la V Marató d’eficiència 
energètica 2020, el conveni recull les obligacions per a l’Ajuntament i per l’INCASOL 
respecte la incorporació als habitatges d’un sistema eficient de calefacció que doni 
confort a l’hora que redueixi al mínim les despeses energètiques dels usuaris, com 
complement de la instal·lació fotovoltaica executada a la promoció recentment. 
L’Ajuntament s’obliga a contractar i finançar el contracte de serveis consistent en la 
redacció del projecte executiu, i l’INCASOL s’obliga a contractar i finançar l’execució 
de les obres, amb un pressupost de 60.155,62€, que equival a l’estalvi econòmic 
generat per la V Marató sobre l’Estalvi Energètic i el resto pendent de la IV Marató. 
 
Referent a la comercialització de les places d’aparcament, l’Ajuntament durà a terme el 
procés d’informació i recollida de sol·licituds de la comercialització de les places 
d’aparcament de la promoció de habitatges de lloguer del carrer n’Anna Xica, 13 i 
l’INCASOL formalitzarà el procés de comercialització i la posterior gestió dels 
contractes de lloguer d’aquestes places d’aparcament així com assumirà totes les 
responsabilitats com a propietari de la promoció. 
 
Vista la normativa d’aplicació recollida en el capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, referent als convenis interadministratius i en base als 
principis d’eficàcia i eficiència i de col·laboració i cooperació interadministratives, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni rectificat de cooperació administrativa entre l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta i l’Institut Català del Sòl (INCASOL) per a destinar els 
recursos generats en la V marató d’estalvi energètic a un projecte d’ajuda contra la 
pobresa energètica en l’edifici de 16 habitatges públics de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Segon.- Designar responsable del seguiment d’aquest conveni la regidora d’habitatge, 
Gemma Rica Botia. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Joan Carles Rodríguez Casadevall, per a la 
signatura d’aquest conveni i altra documentació necessària per a la formalització del 
mateix. 
 
Quart.- Publicar en el portal de transparència de l’Ajuntament el contingut íntegre 
d’aquest conveni, una vegada estigui signat, als efectes previstos en Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’lnstitut Català del Sòl de la Generalitat de 
Catalunya.  
 



 
 
 

 
 

La regidora d’habitatge, Gemma Rica, explica que la modificació de l’acord ha de 
permetre accelerar la incorporació als habitatges d’un sistema eficient de calefacció, 
sense haver d’esperar les transferències econòmiques entre els Departaments de la 
Generalitat. 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
5.0.- RECTIFICACIÓ APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
2/2021 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió plenària de 14 de juny de 2021 va aprovar inicialment 
la modificació pressupostària 2/2021 amb el següent contingut: 
 
 
 

   MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2021     

 DESPESA    crèdit inicial   modificació    crèdit 
definitiu  

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

    

01,1532,64100  URBANITZACIÓ CREU DEL TALL  163.041,40 € 20.850,57 € 183.891,97 € 

01,134,60901  ITINERARI CARRIL BICI AV. JAUME BALMES  98.872,22 € 6.702,92 € 105.575,14 € 

01,134,60902  OBRES COMPLEMENTÀRIES AV. JAUME 
BALMES  

24.220,00 € 31.057,46 € 55.277,46 € 

11,1531,619,00  PROGRAMA CAMINS  17.330,02 € 4.869,96 € 22.199,98 € 

16,011,31100 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

     

     

CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 

    

01,171,60900  EXPROPIACIÓ ZONA VERDA CARRERS 
MIQUEL PALLÀS-AV. DE VIC  

0,00 € 21.714,70 € 21.714,70 € 

10,163,62300  ADQUISICIÓ MÀQUINA DE PINTAR  0,00 € 2.752,75 € 2.752,75 € 

08,231,48001  SUBVENCIONS COMERÇ COVID'19  0,00 € 20.550,00 € 20.550,00 € 

04,3321,62200  BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  0,00 € 1.536.053,70 
€ 

1.536.053,70 
€ 

14,338,62500  ADQUISICIÓ CARPES  0,00 € 2.202,20 € 2.202,20 € 

10,165,62300  ENLLUMENAT PÚBLIC SUBSTITUCIÓ 
LÀMPADES  

0,00 € 190.613,24 € 190.613,24 € 

10,163,62301  ADQUISICIÓ MÀQUINA ESCOMBRAR  0,00 € 150.225,13 € 150.225,13 € 

10,160,62302  SOBREEXIDOR FONT D'EN TITUS  0,00 € 54.893,42 € 54.893,42 € 

13,342,46100 TRANSFERÈNCIA DB APORTACIÓ PLA 
INICIAL MANTENIMENT PAVELLÓ 

 1.583,95 € 1.583,95 € 

16,920,62600 ADQUISICIÓ DE DISPOSITIUS I 
PROGRAMARI 

 3.206,25 € 3.206,25 € 

 TOTAL  2.048.276,25 
€ 

 

     

 FINANÇAMENT       

91300  PRÉSTEC INVERSIONS 2020   21.714,70 €  



 
 
 

 
 

91310  PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL   -58.488,23 €  

91300  PRÉSTEC INVERSIONS 2020   58.488,23 €  

91310  PRÉSTEC INVERSIONS 2021  234.287,35 € 205.118,55 €  

39000  APORTACIÓ VOUNTÀRIA BISBAT CAMÍ A 
PUIG-L'AGULLA  

 4.869,96 €  

46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA,fons de prestació 

Dispositius i programari per facilitar el treball remot 

3.206,25 €  

75002  SUBVENCIÓ GENERALITAT, BIBLIOTECA   200.000,00 €  

76101  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA   256.653,95 €  

76102  SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA   64.163,49 €  

76103  SUBVENCIÓ FEDER ENLLUMENAT PÚBLIC 
SUBSTITUCIÓ  

 78.765,80 €  

87000  ROMANENT DE CRÈDIT GENERAL   1.033.840,13 
€ 

 

TRANSFERÈNCIES 
DE CRÈDIT 

    

01,1531,60900  ITINERARI VIANANTS I CICLISTES BV-5202  850.169,73 € 61.265,24 € 788.904,49 € 

01,1532,60900  URBANITZACIÓ LA RAMBLETA  421.937,25 € 8.621,77 € 413.315,48 € 

10,165,63000  LEGALITZACIÓ I CANVI ENLLUMENAT 
PÚBLIC  

        
30.000,00 €  

15.000,00 € 15.000,00 € 

13,342,63200  GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL       
280.000,00 €  

66.967,51 € 213.032,49 € 

06,432,22602  PUBLICITAT I PROPAGANDA, TURISME          
15.000,00 €  

8.000,00 € 7.000,00 € 

06,432,22601  ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I 
REPRESENTATIVES, TURISME  

          
4.000,00 €  

3.500,00 € 500,00 € 

06,432,22706  ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIC, TURISME          
20.000,00 €  

8.500,00 € 11.500,00 € 

14,338,22609  ACTIVITATS FETIVES, CULTURALS I 
ESPORTIVES  

        
80.000,00 €  

8.088,90 € 71.911,10 € 

  TOTAL   2.048.276,25 
€ 

 

 
 
Tot i que en el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, d’ofici s’ha 
apreciat la possibilitat de reduir la despesa d’inversió amb càrrec als préstecs, 
concretament: 
 
Primer, la renovació del paviment de la gespa artificial del camp de futbol de la zona 
esportiva municipal, s’adjudica per menys import que el preu de licitació. 
 
Segon, la inversió prevista per a la legalització de l’enllumenat públic s’imputarà a 
despeses de manteniment, conservació i reparació.  
 
I finalment la part d’obra complementària a la renovació del paviment de gespa artificial 
del camp de futbol es finançarà a través de transferència de crèdit d’altres partides del 
pressupost mitjançant la corresponent modificació pressupostària. 
 
Per altra banda i per obtenir la resta de finançament es proposa incrementar l’import 
utilitzat del romanent de tresoreria de l’exercici 2020 fins a 1.052.215,49.  Aquesta 



 
 
 

 
 

quantitat manté el fons de maniobra calculat en el 15% de l’import total de romanent 
de tresoreria amb l’objectiu d’evitar tensions de tresoreria. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la Corporació la rectificació del contingut de la 
modificació pressupostària 2/2021 en el sentit següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 2/2021, en els 
següents termes: 
 

 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2021

 DESPESA  crèdit inicial  modificació   crèdit definitiu 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

01,1532,64100 URBANITZACIÓ CREU DEL TALL 163.041,40 € 20.850,57 € 183.891,97 €

01,134,60901 ITINERARI CARRIL BICI AV. JAUME BALMES 98.872,22 € 6.702,92 € 105.575,14 €

01,134,60902 OBRES COMPLEMENTÀRIES AV. JAUME BALMES 24.220,00 € 31.057,46 € 55.277,46 €

11,1531,619,00 PROGRAMA CAMINS 17.330,02 € 4.869,96 € 22.199,98 €

16,011,31100 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

01,171,60900 EXPROPIACIÓ ZONA VERDA CARRERS MIQUEL PALLÀS-AV. DE VIC 0,00 € 21.714,70 € 21.714,70 €

10,163,62300 MÀQUINA DE PINTAR 0,00 € 2.752,75 € 2.752,75 €

08,231,48001 SUBVENCIONS COMERÇ 0,00 € 20.550,00 € 20.550,00 €

04,3321,62200 BIBLIOTECA 0,00 € 1.536.053,70 € 1.536.053,70 €

14,338,62500 ADQUISICIÓ CARPES 0,00 € 2.202,20 € 2.202,20 €

10,165,62300 ENLLUMENAT PÚBLIC SUBSTITUCIÓ 0,00 € 190.613,24 € 190.613,24 €

10,163,62301 ADQUISICIÓ MÀQUINA ESCOMBRAR 0,00 € 150.225,13 € 150.225,13 €

10,160,62302 SOBREEXIDOR FONT D'EN TITUS 0,00 € 54.893,42 € 54.893,42 €

13,342,46100 TRANSFERÈNCIA DB APORTACIÓ PLA INICIAL MENTENIMENT PAVELLÓ 1.583,95 € 1.583,95 €

16,920,62600 ADQUISICIÓ DE DISPOSITIUS I PROGRAMARI 3.206,25 € 3.206,25 €

TOTAL 2.048.276,25 €

 FINANÇAMENT  

91300 PRÉSTEC INVERSIONS 2020 21.714,70 €

91310 PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL -58.488,23 €

91300 PRÉSTEC INVERSIONS 2020 58.488,23 €

91310 PRÉSTEC INVERSIONS 2021 234.287,35 € 142.025,70 €

APORTACIÓ VOUNTÀRIA BISBAT CAMÍ A PUIG-L'AGULLA 4.869,96 €

46100

DIPUTACIÓ DE BARCELONA,fons de prestació Dispositius i programari per 

facilitar el treball remot 3.206,25 €

75002 SUBVENCIÓ GENERALITAT, BIBLIOTECA 200.000,00 €

76101 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA 256.653,95 €

76102 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA 64.163,49 €

76103 SUBVENCIÓ FEDER ENLLUMENAT PÚBLIC SUBSTITUCIÓ 78.765,80 €

87000 ROMANENT DE CRÈDIT GENERAL 1.052.215,49 €

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

01,1531,60900 ITINERARI VIANANTS I CICLISTES BV-5202 850.169,73 € 61.265,24 € 788.904,49 €

01,1532,60900 URBANITZACIÓ LA RAMBLETA 421.937,25 € 8.621,77 € 413.315,48 €

10,165,63000 LEGALITZACIÓ I CANVI ENLLUMENAT PÚBLIC 30.000,00 €       30.000,00 € 0,00 €

13,342,63200 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL 280.000,00 €     96.685,00 € 183.315,00 €

06,432,22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA, TURISME 15.000,00 €       8.000,00 € 7.000,00 €

06,432,22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES, TURISME 4.000,00 €         3.500,00 € 500,00 €

06,432,22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIC, TURISME 20.000,00 €       8.500,00 € 11.500,00 €

14,338,22609 ACTIVITATS FETIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 80.000,00 €       8.088,90 € 71.911,10 €

TOTAL 2.048.276,25 €  
 
 
Segon.- Exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un 
termini de 15 dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense 
que se n’hagin presentat, l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense 
necessitat de prendre’n un de nou, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la 
modificació. 
 



 
 
 

 
 

El regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve, explica l’ajustament de la modificació 
pressupostària que suposa rebaixar l’import dels crèdits que es sol·liciten amb 
l’objectiu de mantenir l’estalvi net positiu, incrementant la incorporació de romanent de 
tresoreria i ajustant els imports de les inversions al preu adjudicat.  
 
L’alcalde exposa que es tracta d’un endeutament calculat i estudiat per l’equip de 
govern, amb l’objectiu d’executar inversions cofinançades per altres Administracions i 
que a més inclou actuacions que han de generar un estalvi de despesa ordinària com 
és el cas de la substitució de les lluminàries. Insisteix que els crèdits que són objecte 
de sol·licitud en els següents punts de l’ordre són raonables i justificats. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
6.0.- SOL·LICITUD PRÉSTEC CRÈDIT DE CAIXA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
INVERSIONS 2021 
 
Tenint en compte que la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada 
com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
 
Atès que les inversions “Renovació del paviment de gespa artificial del camp de futbol 
de la zona esportiva” i “Construcció canonada d’aigua a Puig-l’Agulla” tenen previstes 
per al seu finançament un préstec de la Caixa de crèdit de Diputació de Barcelona, per 
un import total de 200.000 €, respectivament de 183.315 € i 16.685 € 
 
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 2021 són d’un 
import de 3.469.033,31 €, i que la quantitat a finançar en conjunt durant aquest exercici 
és de 536.200,28 €, 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 2021 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. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 



 
 
 

 
 

Primer.- Sol·licitar i acceptar, si es concedeix per part de la Diputació de Barcelona, el 
préstec per a les inversions “Renovació del paviment de gespa artificial del camp de 
futbol de la zona esportiva” i “Construcció canonada d’aigua a Puig-l’Agulla”, per un 
import total de 200.000 €, respectivament de 183.315 € i 16.685 €, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitat . 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per a formalitzar el conveni de concessió del crèdit amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Manifestar el compromís de consignar, en l’estat de despeses dels 
pressupostos municipals dels exercicis en què s’hagi de reintegrar el crèdit ,les 
partides corresponents que permetin pagar a al Diputació l’import de les anualitats 
fixades. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.  
 
Cinquè.- Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
El regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve exposa en detall les condicions de 
l’operació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
7.0.- SOL·LICITUD PRÉSTEC PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A INVERSIONS 2021 
 
 
Vist  l’annex d’inversions per a l’exercici 2021 aprovat amb el pressupost general de 
l’Ajuntament, amb el contingut de les modificacions pressupostàries 1/2021 i 2/2021, 
en el qual hi figuren les següents inversions amb previsió de finançament mitjançant 
concertacions de crèdit de fora del sector públic per un import de 317.842,82 € per a 
les següents inversions: 
 

 Descripció   PRESSUPOST 2021  PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL

 CANONADA AIGUA PUIG-L'AGULLA 112.136,21                 49.114,12                                        

 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL 280.000,00                 

 ADQUISICIÓ MÀQUINA ESCOMBRAR 150.225,13                 150.225,13                                      

 SOBREEXIDOR FONT D'EN TITUS 54.893,42                    54.893,42                                        

ENLLUMENAT PÚBLIC SUBSTITUCIÓ 190.613,24                 63.592,15                                        

317.824,82                                       
 
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 2020 són d’un 
import de 3.469.033,31 €, i que la quantitat a finançar en conjunt durant aquest exercici 
és de  517.824,82 €, 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 2021 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.  
 
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: 317.824,82 €.  
- Termini: 9 anys més 1 de carència  
- Interès: Euríbor a 3 mesos + 0,45 %  
- Subvenció:  11.240,61 €  
 
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 317.842,82 € 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.  
 
Setè.- Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
previstos a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals.” 
 
El regidor d’hisenda, Joan Ramon Santisteve, exposa en detall les condicions de 
l’operació proposada. 
  
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
 
8.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat l’alcalde fa referència al següents temes: 
 

- Finalització del procés selectiu de la plaça de tècnic/a auxiliar de joventut que 
ha conclòs amb la proposta del Tribunal per a la contractació de Maria Cunill 
Gumí que ha obtingut la millor puntuació i que s’incorporarà el proper 9 d’agost. 
L’alcalde fa un agraïment a la regidora de joventut, Divina Costa, que ha hagut 
de fer un esforç important per a mantenir les activitats del punt jove sense el 
suport de personal de l’Ajuntament. 

- Festa Major de Vilalleons els dies 14 i 15 d’agost. El regidor d’esdeveniments 
festius, Marc Vilarrasa, explica els actes previstos tenint en compte les 
limitacions a causa de la pandèmia Convid’19, que impedirà per exemple fer el 
sopar. Destaca com a novetat l’organització de visites guiades sobre l’art 
barroc, a càrrec de la Montse Piqué. 

 
Finalment l’alcalde desitja bones vacances a tothom per retrobar-se en el Ple del mes 
de setembre. 
 
 
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. 


