
 

Crònica del ple del 14 de juny de 2021 

Sant Julià de Vilatorta 

 

En el ple del 14 de juny de 2021 es va aprovar al modificació puntual del 

POUM de Sant Julià de Vilatorta: “Incorporació de les edificacions del Bosc 

del Quer en el catàleg de masies i cases rurals”. 

Seguidament es va aprovar inicialment el pla especial d’ordenació 

volumètrica de la finca situada als carrers dels Marquesos de Vilallonga, 

carrer Martí i Pol, carrer de Sant Roc i carrer del Pare Manuel Cazador. 

Després es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, previ 

informe de secretaria-intervenció, i amb el següent contingut: drets 

pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent 

de tresoreria. I es va aprovar inicialment la proposta de modificació 

pressupostària 2/2021. 

ES va aprovar el conveni de cooperació administrativa entre l’Ajuntament 

de Sant Julià de Vilatorta i l’Institut Català del Sòl (INCASOL) per a destinar 

els recursos generats en la V marató d’estalvi energètic a un projecte 

d’ajuda contra la pobresa energètica en l’edifici de 16 habitatges públics 

de Sant Julià de Vilatorta. 

Es va aprovar la certificació final i liquidació de les obres “Reforma de la 

Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en 

Titus”, per import de 555.567,28 € IVA inclòs. També es va aprovar la 

certificació final i liquidació de les obres “Urbanització del carrer de la 

Creu del Tall”, per import de 175.476,42 € IVA inclòs. I també es va 

aprovar la certificació final i liquidació de les obres “Itinerari ciclista. 

Adequació de l’avinguda de Jaume Balmes a zona 30” , per import de 

109.282,92 € IVA inclòs. I finalment es va Aprovar la certificació final i 



liquidació de les obres “Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-

5202 entre els PK 0+000 a PK 1+230 a Sant Julià de Vilatorta”, per import 

de 1.120.707,30 € IVA inclòs. 

Posteriorment es va delegar en el Consell Comarcal d’Osona l’exercici de 

les competències d’una part dels serveis de recollida i acollida d’animals 

domèstics abandonats o perduts (gossos i gats de companyia) que 

contempla el DL 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

llei de protecció d’animals. 

I per acabar ess va acordar acceptar la resolució de l’ajut concedit per 

l’Instituto para la Diversificació y Ahorro de la Energia a l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta per un import de 192.258,39€ en el marc de les 

subvencions per projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas 

a una economia baixa en carboni per dur a terme l’execució de reforma de 

l’enllumenat públic de Sant Julià de Vilatorta així com de les condicions 

imposades en aquesta. 


