
 

Crònica del ple de 27 de setembre de 2021 

Sant Julià de Vilatorta 

 

En el Ple del 27 de setembre passat es  va aprovar el compte general de l’exercici 2020 que 

està format pels comptes anuals de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta; comptes integrats 

per la següent documentació: 

 Balanç  

 Compte del resultat econòmic-patrimonial 

 Estat de canvis en el patrimoni net 

 Estat de flux d’efectiu 

 Estat de liquidació del pressupost 

 Memòria 
 

També es va aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que fa referència a 

als justificants de la Tresoreria. 

Seguidament es va aprovar inicialment el projecte executiu modificat “Biblioteca de Sant Julià 

de Vilatorta”, amb un pressupost d’un milió dos-cents trenta-dos mil sis-cents setanta-sis 

euros amb setanta-sis cèntims (1.232.676,76€), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA 

(258.862,12€), resulta tenir un pressupost total de un milió quatre-cents noranta-un mil cinc-

cents trenta-vuit amb vuitanta-vuit cèntims (1.491.538,88 €) i el projecte executiu 

d’instal·lacions de climatització del consultori local de l’Arca de Noè, amb un pressupost de 

66.120,36 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA en resulta un import de 81.605,75 €. 

També es va aprovar inicialment la modificació pressupostària 3/2021 per un total de 

37090,93 €. 

A continuació es va aprovar l’expedient de licitació i els corresponents plecs de clàusules 

administratives particulars del contracte d’obres rehabilitació de l’edifici de l’Arca de Noè per 

als serveis de biblioteca i de consultori a Sant Julià de Vilatorta condicionat a l’aprovació 

definitiva dels corresponents projectes executius així com a l’aprovació de la modificació 

pressupostària corresponent per a habilitar el crèdit necessari. 

 

Després es va aprovar  de presentar sol·licitud per destinar l’ajut concedit a la línia de suport 1 

“Projectes sostenibles” en el marc del Programa General d’Inversions 2020-2023 de la 

Diputació de Barcelona per a executar l’actuació de construcció de la biblioteca de Sant Julià 

de Vilatorta. 



 

 

Seguidament es va acordar modificar l’article 2 del text de l’Acord de condicions de treball dels 

empleats públics de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta en els termes següents:  

Quan es parla de centres de treball, suprimir quan es diu: “o que es creïn en el futur”. 

S’acorda també satisfer a la societat mercantil Moll Antic S.L.L. amb NIF B62419585, com a 

propietària del terreny afectat per les obres de l’itinerari per a ciclistes i vianants, el preu just 

de l’expropiació de la part segregada de la finca situada a la carretera BV-5202, per un import 

de nou mil tres-cents vint euros amb seixanta quatre cèntims (9.320,64 €) més el 5% de premi 

d’afecció que eleva l’import total en nou mil set-cents vuitanta-sis euros amb seixanta-set 

cèntims (9.786,67 €). El pagament s’efectuarà en el moment de formalitzar l’acta de pagament 

i ocupació. 

Seguidament es llegeix la moció de l’Assemblea Nacional de Catalunya en favor de la sobirania 
fiscal i el Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta considera que la forma més directa de 
pagament dels impostos estatals és a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Per 
aquest motiu, i d'acord amb l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els principis 
d’eficiència, requereix a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, que practiqui el pagament de 
l’import de l’IRPF a través de l’ATC i amb efectes a partir de gener del 2022. 
 
Després s’informa a tots els membres de la Corporació dels decrets de l’alcaldia dictats des de 
la darrera sessió ordinària del Ple. 
 
També s’exposa les dades d’execució del pressupost del 2n trimestre de 2021 amb un total 
d’obligacions reconegudes de  2.823.435,31 € i un total de drets reconeguts nets de  
2.304.445,89 €, exposant que el desfasament és conseqüència de l’aplicació de l’estalvi a 
través del romanent de tresoreria que no genera reconeixement de drets. 
 
Finalment l’alcalde explica els actes preparats per a la commemoració de l’1 d’octubre. 

 
 

 

 


