
 

Crònica del ple de 14 de juny de 2021 

Sant Julià de Vilatorta 

 

En el Ple del 14 de juny passat es va fer el nomenament com a jutgessa de pau titular, la 

senyora Cèlia Gumí Ayats i el nomenament com a jutge de pau substitut, el senyor Matías 

Suárez Rodríguez.  

Després es va aprovar la modificació parcial de la denominació de la “Plaça Marquès de la 

Quadra” que passarà a anomenar-se “Plaça de l’U d’Octubre” i del tram comprès entre el 

carrer Núria i el Carrer de la Mercè que passarà a anomenar-se “carrer del Marquès de la 

Quadra”. 

Seguidament es va aprovar l’Acord de condicions de treball dels empleats públics de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, segons el text aprovat en la reunió de la Mesa de 

negociació de data 22 de març de 2021 que es composa de l’Acord comú i d’un total de cinc 

annexes. I també es va aprovar  l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2021. 

Posteriorment es va aprovar l’esmena en la descripció de la línia de terme reconeguda en les 

fites 13, 14 i 15 a la pàgina 5 de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Folgueroles i de Sant Julià de Vilatorta 

Es va proposar informar favorablement els Comptes de Gestió Recaptatòria de l’exercici 2020 

presentats per l’ORGT. 

Es va aprovar  l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 

d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens 

locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en els 

termes previstos en l’Annex. 

També es va aprovar el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Julià 

de Vilatorta elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona. 

Es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 60, reguladora de la 

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

Seguidament  es va aprovar 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 obres de restauració dels esgrafiats de la façana de l’edifici del carrer Núria 27, per 

considerar que concorren a l’immoble les circumstàncies culturals i historicoartístiques essent 

d’especial interès. 



També es va aprovar el codi ètic de conducta dels càrrecs electes. 

Finalment es va aprovar per unanimitat tres mocions.: 
 
La primera una moció d’Amnistia al govern del Regne d’Espanya perquè s’acabi la repressió a 

tantes persones del nostre país arran dels fets d’octubre de 2017. Aquesta moció ha rebut el 

suport de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de l’Associació Municipis per la 

Independència (AMI) i ha estat aprovada per molts Ajuntaments del nostre país, de diferents 

colors polítics.  

La segona reclamava la unitat de la llengua i la necessitat de promoure l’ús del català en un 

moment clar de reculada, reivindicant-la a tots els àmbits d’ús.  

La tercera es pronunciava sobre el conflicte del Sàhara occidental, i amonestava al Marroc i al 

Regne d’Espanya per la nova escalada bèl·lica a la regió. 


