
 

Crònica del ple de 2 d’agost de 2021 

Sant Julià de Vilatorta 

 

En el Ple del 2 d’agost passat es va fer la proposta de festes locals per a l’any 2022 que es van 

establir segons el calendari de festes locals a Catalunya i com a festes del municipi amb 

caràcter retribuït i no recuperable el 14 d’abril (dijous Sant)  i el 25 de juliol (dilluns després de 

la Festa Major). 

Després es va iniciar l’expedient d’expropiació del terreny situat entre l’avinguda de Vic i el 

carrer de Miquel Pallàs., tenint en compte que el POUM de Sant Julià de Vilatorta porta 

implícita la declaració d’utilitat pública i com a terrenys d’espai lliures. 

Seguidament es va rectificar el conveni de cooperació administrativa entre l’Ajuntament i 

l’Institut català del sòl per a destinar els recursos generats en al 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. 

Posteriorment es va aprovar la modificació pressupostària  2/2021. 

Es va sol·licitar i acceptar el préstec per part de la Diputació de Barcelona 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 anualitats. 

Seguidament es proposa 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. 

Finalment s’informa que ha finalitzat el procés selectiu de la plaça de tècnic/ca 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 9 d’agost. 

S’informa que la Festa Major de Vilalleons serà el 14 i 15 d’agost i que a causa de les mesures 

Covid-19 no hi haurà sopar i es destaca com a novetat l’organització de visites guiades sobre 

l’art barroc, a càrrec de la Montse Piqué.  


