
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2021000011  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 20 de desembre de 2021 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:00 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.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2021 
3.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2022. PLANTILLA I BASES 
D'EXECUCIÓ PRESSUPOST 
4.- DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS I 
HISTÒRICO-ARTÍSTIQUES DE LES OBRES AMB LLICÈNCIA 154-21ALS EFECTES DE 
LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
5.- FULL D'APREUAMENT EXPROPIACIÓ TERRENY SITUAT ENTRE L'AVINGUDA DE 
VIC I EL CARRER DE MIQUEL PALLÀS, QUALIFICAT DE SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’alcalde dona la benvinguda als assistents. La propera sessió que es convoqui tindrà 
caràcter ordinari atès que aquesta s’ha tramitat com a sessió extraordinària. 
 



 
 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde obre la sessió sotmetent a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament de data 18 de novembre de 2021, que s’aprova per unanimitat dels 
tots els membres de la Corporació sense cap esmena. 
 
2.0.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2021 
 
Vista la proposta de modificació pressupostària 4/2021 de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit, mitjançant ingressos finalistes i transferències de crèdit. 
 
Vist l’informe emès per part de secretaria-intervenció.  
 
Atesa la competència del Ple de la Corporació per a l’aprovació de l’expedient, segons 
disposa les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021. 
 
L’alcalde dona la paraula al regidor d’hisenda, senyor Joan Ramon Santisteve, que 
exposa la proposta de modificació pressupostària com a tancament del pressupost de 
l’exercici 2021, amb l’adequació dels crèdits a les darreres necessitats de l’any 
mitjançant majors ingressos finalistes i transferències de crèdit amb partides que a 
aquestes alçades de l’any  es coneix perfectament que generaran romanent de crèdit. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària 4/2021, en els 
següents termes: 
 

    MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2021        

 DESPESA     crèdit inicial   modificació    crèdit definitiu  

SUPLEMENT DE CRÈDIT         

02,922,22706  ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS,            2.000,00 €               61,91 €           2.061,91 €  

03,920,46502 
 TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL, ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA  1.125,00 € 3.107,59 € 4.232,59 € 

05,338,22609  ACTIVITATS FESTIVES JOVENTUT  500,00 € 8.195,00 € 8.695,00 € 

05,326,46500  TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL, TÈCNIC DE JOVENTUT  2.500,00 € 3.200,00 € 5.700,00 € 

08,231,21200 
 REP.MANTEN.I CONSERV. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS, equip. 
Assistèncials  5.000,00 € 1.955,52 € 6.955,52 € 

08,231,22700 
 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, equip. 
Assistèncials  5.300,00 € 2.273,72 € 7.573,72 € 

08,231,48001  SAD, SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  21.471,42 € 3.528,58 € 25.000,00 € 

10,163,21300  REP.MANTEN.I CONSERV. MAQUINARIA I UTILLATGE, brigada  15.000,00 € 6.832,25 € 21.832,25 € 

11,170,16000  SEGURETAT SOCIAL  2.623,91 € 680,00 € 3.303,91 € 

11,170,22706  ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS, medi ambient  2.500,00 € 9.589,75 € 12.089,75 € 

21,132,22104  VESTUARI, vigilants  1.500,00 € 988,87 € 2.488,87 € 

21,132,21400 REP. MANTEN, I CONSERV. MATERIAL TRANPSORT, VIGILANTS 1.000,00 € 1.305,92 € 2.305,92 € 

10,163,13100  PLA REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ (ABEL)  131.443,02 € 5.735,63 € 137.178,65 € 

16,920,22708  SERVEIS DE RECAPTACIÓ ORGT  25.000,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € 

12,326,14000  MONITORS EDUCACIÓ   15.000,00 € 4.596,25 € 19.596,25 € 

13,342,14000  MONITORS PISCINES  2.000,00 € 3.588,92 € 5.588,92 € 

          



 
 
 

 
 

CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS         

10,163,46500  TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL, PLANS OCUPACIÓ    4.912,82 € 4.912,82 € 

08,231, 21300  INSTAL.LACIÓ TELEGESTIÓ CASAL D'AVIS    7.379,20 € 7.379,20 € 

16,920,48000  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL    600,00 € 600,00 € 

11,170,21000  CAMÍ BOSC DE LA VALL -PPI-    7.790,03 € 7.790,03 € 

16,011,91302  AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 2021    11.062,19 € 11.062,19 € 

16,920,46200 CREACCIÓ, PROJECTE TTT   12.472,36 € 12.472,36 € 

12,323,63500 CORTINES, TOLDOS, (ESCOLA I PATULEIA)          5.701,62 €  5.701,62 € 

08,231,63500 MOBILIARI CASAL D'AVIS          1.920,00 €  1.920,00 € 

10,161,25202 SANCIÓ ACA              300,00 €  300,00 € 

  TOTAL   122.416,22 €   

 FINANÇAMENT           

MAJORS INGRESSOS 
FINALISTES         

46102 
 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SUBVENCIÓ TELEGESTIÓ CASAL 
D'AVIS    7.379,20 € 7.379,20 € 

46103 
 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SUBV. PLA DE REACTIVACIÓ DE 
L'OCUPACIÓ    5.735,63 € 5.735,63 € 

46104  SUBVENCIÓ -PPI-    6.406,61 € 6.406,61 € 

76104  DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SUBVENCIÓ PRÉSTEC    11.062,19 € 11.062,19 € 

46105 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SUBVENCIÓ CORTINES, TOLDOS   5.701,62 € 5.701,62 € 

46106  DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ TTT    12.472,36 € 12.472,36 € 

      48.757,61 €   

          

TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT         

01,151,16000  SEGURETAT SOCIAL, urbanisme  20.643,15 € 4.200,00 € 16.443,15 € 

05,326,16000  SEGURETAT SOCIAL, punt jove  10.036,55 € 5.500,00 € 4.536,55 € 

10,163,16000  SEGURETAT SOCIAL, brigada  62.542,80 € 5.000,00 € 57.542,80 € 

04,333,21200 
 REP.MANTEN,I CONSERV.EDIFICIS I ALTRS CONSTRUCCIONS, 
equip. Cultura  10.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 

04,338,22609  ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES, cultura  28.000,00 € 6.000,00 € 22.000,00 € 

05,326,13000  RETRIBUCIOONS PERSONAL LABORAL FIx, punt jove  20.645,97 € 10.000,00 € 10.645,97 € 

08,231,22100  SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, equip. Assistèncials  10.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 

08,231,22102  SUBMINISTRAMENT GAS, equip. Assistèncials  8.000,00 € 2.500,00 € 5.500,00 € 

08,231,22300  TARGETA DE TRANSPORT  5.500,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 

08,231,22715  TREBALLS REALITZATS PAER EMPRESES, SERVEI CENTRE DE DIA  25.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € 

08,231,48000 
 APORTACIÓ A ENTITATS AMB FINALITATS BENÈFICO-
ASSISTÈNCIALS  4.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 

09,311,22716  TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES SERVEIS DE SALUT  9.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 

10,163,20300  LLOGUER DE MAQUINARIA I UTILLATGE, brigada  1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 

10,163,20400  LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT  500,00 € 500,00 € 0,00 € 

10,1530,21000  REP.MANTEN,I CONSERV.D'INFRAESTRUCTURES  115.000,00 € 9.958,61 € 105.041,39 € 

13,341,22713  TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES SOCORRISME PISCINES  25.000,00 € 4.500,00 € 20.500,00 € 

          

      73.658,61 €   

          

   TOTAL    122.416,22 €   

 
 
 



 
 
 

 
 

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. 
 
 
Resultat: aprovat per unanimitat. 
 
 
3.0.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2022. PLANTILLA I BASES 
D'EXECUCIÓ PRESSUPOST 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor d’hisenda perquè faci un plantejament general 
del pressupost per a l’exercici 2022 i demana que tot seguit sigui cada regidor qui 
expliqui les inversions que es preveuen en les respectives àrees. 
 
El senyor Joan Ramon Santisteve explica que d’acord amb el que estableix la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’estat d’ingressos i despeses s’acompanya, entre 
d’altra documentació, de les bases d’execució del pressupost i també de l’annex de 
personal de l’entitat local. La plantilla es modifica respecte l’any 2021 només pel que fa 
a la dedicació dels serveis tècnics que requereix una ampliació. 
 
L’estat d’ingressos i despeses corrents del pressupost l’exposa el regidor a partir de 
gràfics, en el primer fa referència als ingressos per capítols destacant el capítol 1 
referent a impostos directes, seguit de les transferències corrents i dels ingressos per 
taxes i preus públics. A continuació presenta l’estat de despeses per regidories en el 
qual destaca la regidoria de via pública i cicle de l’aigua amb diferència respecte les 
demés, i també per capítols ressaltant el 2 de despesa en béns corrents i serveis 
seguit del capítol 1 de despesa de personal. 
 
A nivell de despesa corrent l’Alcalde esmenta l’augment de la despesa de personal en 
el servei de la llar d’infants a conseqüència de la pandèmia COVID’19 que ha provocat 
un increment de plantilla per atendre la normativa des del Departament d’Educació 
s’ha imposat. En el servei de recollida de residus també explica que s’ha produït un 
increment i finalment s’han hagut de preveure més recursos a transferir al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials per les prestacions que s’han de donar. 
 
El regidor d’hisenda acaba l’exposició amb una comparativa per capítols d’ingressos i 
despeses respecte l’any 2021, donant pas a la intervenció per regidories respecte les 
inversions previstes. 
 
Comença el torn la regidora d’urbanisme, senyora Montse Piqué que exposa dues 
inversions: 

- Construcció de la plataforma elevada a la cruïlla de l’avinguda Puig i Cunyer 
amb la Rambleta , que és una actuació derivada de l’estudi de mobilitat, i que 
requereix el projecte constructiu, el finançament es vehicularà a través d’una 
subvenció de la Diputació de Barcelona. 

- Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 a Vilalleons que inclou la 
passera per la C-25. Explica que es tracta d’una obra contractada per la 



 
 
 

 
 

Diputació de Barcelona, a la qual l'Ajuntament hi aporta 126.000 €, amb la 
baixa de l’adjudicació. 

 
A continuació el senyor Jaume Vilella, regidor de via pública i cicle de l’aigua explica 
també les dues inversions que afecten la seves competències: 

- Substitució de làmpades de l’enllumenat públic, amb un total de 1.470 punts de 
llum i 21 quadres elèctrics, inversió que ha de suposar una reducció del 
consum elèctric per aplicació de la tecnologia LED. La inversió total està previst 
en tres fases i el pressupost del 2022 recull l’import de la 1a fase. L’Ajuntament 
disposa d’una subvenció FEDER a través de l’Instituto para la diversificación y 
ahorro de energía, del 50%, però que també s’ha presentat la inversió a la 
convocatòria dels fons Next Generation que podria arribar a cobrir el 100% de 
l’actuació. 

- Millora de les instal·lacions de la xarxa d’aigua que inclou diverses actuacions 
com el tancament del dipòsit de l’Albereda, millora en el sistema de cloració 
automàtica...tot segons un informe de l’Agència de Salut Pública en el que es 
posen de manifest les deficiències. 

 
Des de la regidoria de cultura, la regidora senyora Cristina Suñén explica la reforma de 
dos equipament a partir d’una subvenció de la Diputació de Barcelona: 

- Aula de cultura: intervenció en els serveis i accessibilitat. 
- Antic edifici de l’Ajuntament de Vilalleons en el qual també es fan mesures 

d’accessibilitat i s’intervé en la façana de l’edifici. 
 
Per altra banda, la regidora diu que tot i no constar en aquest pressupost per a l’any 
2022 perquè l’Ajuntament ja ha transferit tot l’import que li corresponia segons el 
conveni aprovat pel Ple, aquest any s’iniciaran les obres del centre d’interpretació de 
les Caramelles a l’edifici de Ca l’Anglada,  projecte que adjudica el Consell Comarcal 
d’Osona en el marc d’un programa comarcal. 
 
El regidor Lluís Solanas, regidor de Medi Ambient, planteja les següents actuacions: 

- Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la nau de la brigada per 
autoconsum de la pròpia nau i per als vehicles elèctrics municipals. 

- Adquisició de contenidors porta a porta amb l’objectiu de mantenir la qualitat 
del servei de recollida. 

- Renovació de la senyalització de masies. 
 
En l’apartat de governació, el regidor Joan Ramon Santisteve apunta una sèrie 
d’actuacions relacionades amb l’actualització de sistemes informàtics i amb les 
alarmes i el control d’accessos als equipaments. 
 
La regidora d’Educació, senyora Gemma Rica, explica que en el marc de la 
sostenibilitat mediambiental, està prevista la instal·lació de tendals a la façana migdia i 
oest de la llar d’infants municipal Patuleia, que han d’ombrejar els espais. 
 
Acaba el torn d’intervencions l’alcalde que expressa el seu desig d’obtenir un estalvi en 
els recursos destinats en el pressupost per a la inversió de la biblioteca i de la 
substitució de l’enllumenat públic a través del Programa DUS5000, i amb una reducció 
de l’aportació en l’obra de l’itinerari de la carretera BV5202 a Vilalleons perquè la 
Diputació també ha demanat Fons Europeus per a la seva execució. 
 



 
 
 

 
 

 
 
Vist el projecte de pressupost per a l’exercici 2022, que inclou la memòria explicativa 
del contingut i de les principals modificacions respecte el vigent, un avanç de la 
liquidació pressupostària de l’exercici 2021, l’annex de personal, l’annex d’inversions i 
l’informe econòmic-financer emès per secretaria intervenció relatiu a les bases 
utilitzades per l’avaluació dels ingressos i operacions de crèdit previstes, la suficiència 
de crèdits per atendre les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels 
serveis i en conseqüència l’efectiu anivellament del pressupost, juntament amb les  
bases d’execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
per a l’exercici 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist el que disposa l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa el Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici de 2022: 
 

INGRESSOS     

1 IMPOSTOS DIRECTES     1.328.266,41   

2 IMPOSTOS INDIRECTES        135.072,00    

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS     1.051.923,94    

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS      1.109.376,63    

5 INGRESSOS PATRIMONIALS           40.000,00    

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL         285.531,18 

9 PASSIUS FINANCERS         199.032,54    

  TOTAL     4.119.202,70    

   DESPESES     

1 DESPESES DE PERSONAL     1.187.763,87   

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS     2.022.522,95    

3 DESPESES FINANCERES             4.400,00    

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS         230.447,54    

6 INVERSIONS REALS         358.194,22    

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL          128.110,18    

9 PASSIUS FINANCERS          217.763,94    

  TOTAL      4.119.202,70    

 
 
 



 
 
 

 
 

Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost 
queda anivellat. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost, segons el text redactat. 
 
Quart.- Exposar aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini 
reglamentari a l’efecte de reclamacions. 
 
Cinquè- Una vegada finalitzat el termini d’exposició i resoltes les reclamacions 
presentades, trametre, telemàticament, mitjançant les corresponents aplicacions, el 
pressupost definitiu, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, junt amb la resta de documentació. 
 
Sisè.- Disposar que en el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva 
plantilla es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord. 
 
Resultat: Sotmesa a votació a mà alçada, la proposta s’aprova per unanimitat dels 
onze regidors presents dels onze que legalment componen el Ple de la Corporació. 
 
 
4.0.- DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS PER CIRCUMSTÀNCIES CULTURALS I 
HISTÒRICO-ARTÍSTIQUES DE LES OBRES AMB LLICÈNCIA 154-21ALS 
EFECTES DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Vista la sol·licitud de la societat mercantil Borisan Gestió 2010, SL, amb NIF 
B65473860, propietària de l’immoble situat al carrer Núria núm. 27 de Sant Julià de 
Vilatorta, en la qual demana la concessió de la bonificació prevista a l’article 6.1.b) de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Atès que el fet imposable de l’impost són obres per a la rehabilitació i l’increment de 
cinc a sis habitatges de l’edifici Casal Núria, edifici inclòs en el catàleg de béns 
d’interès històric, arquitectònic i paisatgístic, BCIL amb nivell de protecció B del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal vigent; i es tracta d’obres necessàries per garantir-
ne la seva preservació i conservació. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de 29 de novembre de 2021 en el qual es va 
atorgar llicència urbanística es va reconèixer la bonificació prevista a l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, del 95% per a les 
construccions, instal·lacions i obres en les que hi concorrin circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques, o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que les obres objecte de l’impost són susceptibles de ser incloses en els supòsits 
bonificables, perquè a banda de ser d’interès patrimonial, hi concorren circumstàncies 
culturals i historicoartístiques, i que l’interessat ha manifestat que s’apliqui la 
bonificació del 95%. 
 



 
 
 

 
 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal en el qual es calcula la liquidació de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres amb l’aplicació de la bonificació del 95%.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament prendre els següents acords: 
 
Primer: Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, en aplicació del que disposa l’article 103.2.a) del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 6.1.b) de l’ordenança reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la societat mercantil Borisan 
Gestió 2010 SLU, per les per a la rehabilitació i l’increment de cinc a sis habitatges de 
l’edifici Casal Núria, per considerar que concorren a l’immoble les circumstàncies 
culturals i historicoartístiques essent d’especial interès. 
 
Segon: Notificar el present acord a l’interessat juntament amb la liquidació 
corresponent amb la quota bonificada. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
5.0.- FULL D'APREUAMENT EXPROPIACIÓ TERRENY SITUAT ENTRE 
L'AVINGUDA DE VIC I EL CARRER DE MIQUEL PALLÀS, QUALIFICAT DE 
SISTEMA D'ESPAIS LLIURES 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 2 d’agost de 2021 va acordar iniciar 
l’expedient d’expropiació forçosa dels següents béns i drets, 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, 
 

Propietaris Superfície  Qualificació  Referència 

cadastral  

Referència 

Registral  

Alexandre Mulart Ferrer 

Laura Ferrer Baulenas 

Miquel Ferrer Baulenas 

204,10 m²  Altres 

espais 

lliures 

3618409DG44

31N0001ED  

Finca 2.940 

Volum 2868, 

foli 60, llibre 66 

del RP 3 Vic 

 
Vist que en el termini d’informació pública mitjançant anuncis al BOPB, al web i a 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament  de data 19 d’agost de 2021 no s’ha presentat cap 
reclamació, havent-se tramitat les notificacions individuals als propietaris afectats. 
 
Vista la valoració efectuada per l’arquitecta municipal amb un import d’expropiació de 
20.680,70 € més 1.034,00 € en concepte del 5% de premi d’afecció, amb un total de 
VINT-I-UN MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS. 
 
Vista la conformitat expressa presentada pels propietaris afectats segons escrit de 
data 16 de desembre de 2021, també a la valoració efectuada per l’arquitecta 
municipal. 
 
El procediment d’expropiació es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei 
d’expropiació forçosa.  
 



 
 
 

 
 

Es proposa al Ple de la Corporació:  
 
Primer.- Determinar el valor de l’expropiació del terreny situat entre l’avinguda de Vic i 
el carrer Miquel Pallàs amb una superficie de 204,10 m2 amb un import de 20.680,70 € 
més 1.034,00 € en concepte del 5% de premi d’afecció, amb un total de VINT-I-UN 
MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS. 
 
Segon.-  Satisfer a la propietat el preu just de l’expropiació del terreny per un import de 
20.680,70 € més 1.034,00 € en concepte del 5% de premi d’afecció, amb un total de 
VINT-I-UN MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS. 
El pagament s’efectuarà en el moment de formalitzar l’acta de pagament i ocupació. 
 
Tercer.-  Imputar les despeses descrites anteriorment a la partida 01.171.609.00 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2021. 
 
Quart.- Aprovar l'acta de pagament i ocupació, segons model que s'adjunta annex a 
l'acord i facultar a l’alcalde Joan Carles Rodríguez i Casadevall per a la seva signatura. 
 
Cinquè.- Inscriure en el Registre de la Propietat la finca expropiada a nom de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord als propietaris Alexandre Mulart Ferrer, Laura Ferrer 

Baulenas i Miquel Ferrer Baulenas, als efectes oportuns 

 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
 
6.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat l’alcalde explica que les mesures dictades pel Departament de Salut 
de la Generalitat per aturar l’onada de la pandèmia, restringeixen i condicionen les 
activitats organitzades per aquestes festes i demana responsabilitat a tothom. 
 
L’alcalde explica que ja té data de constitució la Cooperativa Set Fonts Energia SCCL, 
una  cooperativa de consumidors i usuaris, que sota els principis de lliure adhesió i 
baixa voluntària, té com a finalitat impulsar la transició energètica i actuar com a eina 
de canvi fent que l’energia sigui molt més democràtica i participativa, avançant cap a 
una economia verda i sostenible, que neix amb la col·laboració de veïnes i veïns amb 
el mateix objectiu, i amb el suport de l’Ajuntament del municipi i de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona del Consell Comarcal. 
 
Finalment desitja bones festes a tothom esperant retrobar-se el 2022 perquè aquesta 
és la darrera sessió plenària de l’any. 
 
 
 
 
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. 


