
 

Crònica del ple de 2 de novembre de 2021 

Sant Julià de Vilatorta 

 

En el Ple del 14 de juny passat es va comunicar a l’Ajuntament per part de l’Institut Nacional 

d’Estadística la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referides a 1 

de gener de 2021. 

Després aprova provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 

l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós. 

Seguidament aprova provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 

 Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini pública local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 

 Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la 
via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai 
públic de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 Ordenança reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius. 

 Ordenança de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme 

 Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
llicència o comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals. 

 Ordenança reguladora de la taxa de prestació de serveis de cementiri. 

 Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’atenció 
domiciliària. 

 Ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de caràcter cultural, 
esportiu i lúdic. 

 

També s’aprova el següent calendari fiscal per a l’exercici 2022: 



 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 04/03/2022 a 05/05/2022  
Taxa per a la gestió de residus: 01/04/2022 a 03/06/2022  
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat): 02/05/2022 a 05/07/2022  
Impost sobre béns immobles urbans (1a fracció domiciliat): 01/07/2022  
Impost sobre béns immobles urbans (2a fracció domiciliat): 02/11/2022  
Impost sobre béns immobles rústics : 01/09/2022 a 04/11/2022  
Impost sobre activitats econòmiques: 16/09/2022 a 16/11/2022  
Taxa serveis cementiri municipal: 01/09/2022 a 04/11/2022  
Taxa per entrada de vehicles-guals: 01/09/2022 a 04/11/2022. “ 
 

S’imposa el preu públic del material relacionat amb el servei de recollida de residus i aprovar 

provisionalment l’ordenança reguladora. 

Després s’aprova el Pla d’Autoprotecció del pavelló esportiu municipal de Sant Julià de 

Vilatorta elaborat a setembre de 2021 amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

També s’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a la xarxa Rescat 

mitjançant conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. 

S’aprova  el text del conveni regulador de la delegació de competències i el pla de gestió 

proposats pel Consell Comarcal d’Osona a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Finalment s’aprova el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

(d’ara endavant, l’Agència) i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a la cessió de la gestió 

de l’ús de tres habitatges, un dels quals ja disposa, propietat de l’Institut Català del Sòl i 

administrats per l’Agència, a favor de l’Ajuntament, per possibilitar l’accés a un habitatge 

públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció.  

 

 

 

 

 

 


