
Crònica del ple 24 d’octubre de 2022 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 

El regidor d’hisenda, senyor Joan Ramon Santisteve, fa una exposició de la proposta de 

modificació pressupostària partint de l’import total que és de 267.318,36 €. Destaca la gestió 

de les subvencions que ha permès la desafectació a unes actuacions inicials per incorporar-ne 

de noves. També explica que s’aplica l’increment de l’1’5% a les retribucions del personal de 

l’Ajuntament amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2022. 

L’alcalde explica quines son les noves actuacions que incorpora la modificació pressupostària: 

- Millora enllumenat públic. Ampliació de la instal·lació. Mesura d’estalvi energètic. 

- Climatització edifici de l’Ajuntament. Actual mal funcionament. 

- Parcs infantils: davant de l’escola del Bellpuig i de l’escola del Roser. 

- Projecte de les escales del passeig Mossèn Cinto Verdaguer. 

- S’aprova inicialment la modificació pressupostària 4/2022. 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

07,326,48001 SUBVENCIÓ DIRECTA AFA PATULEIA 400,00 200,00 600,00 

03,920,46502 CONSELL COMARCAL, ADMÓ ELECTRÒNICA 1.125,00 3.107,58 4.232,58 

05,326,22609 ACTIVITATS CULTURAL CAMP DE TREBALLS I RAID AUSETANS 15.000,00 1.741,49 

16.741,49 

14,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 80.000,00 7.825,00 87.825,00 

17,327,22706 TALLER IGUALTAT DE GÈNERE 3.500,00 1.565,20 5.065,20 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

11,1720,63300 ACTUACIONS EMERGÈNCIA CLIMÀTICA: ENLLUMENAT LED 21.732,10 

04,3322,46200 conveni digitalització documentació fons documental Sant Llorenç 400,00 

11,1531,61900 manteniment i conservació de camins 20.345,94 

11,1720,62300 subvenció aparell mesurador aire catàleg de serveis 4.997,30 

10,912,23300 ASSISTENCIES A ÒRGANS DE GOVERN 3.000,00 

11,1720,21000 MANTENIMENT LLERES 13.743,18 

10,241.46500 CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CCO 1.143,56 

10,241,46501 CONVENI PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CCO 2021 2.671,57 

10,171,62500 ACTUACIONS DE RESILIÈNCIA 1: projecte de parcs infantils 44.968,30 

10,133,62300 ACTUACIONS DE RESILIÈNCIA 1: projecte senyalització vialitat 7.152,76 



10,1532,61900 ACTUACIONS DE RESILIÈNCIA 1: projecte accés avinguda de Sant Llorenç a les 

Roques Albereda 26.620,00 

16,920,21301 ACTUACIONS DE RESILIÈNCIA 2,0: climatització Ajuntament 55.259,54 

13,342,62200 CAMP DE FUTBOL 41.675,60 

16,920,62601 FONS PRESTACIÓ ADQUISICIÓ PROGRAMARI INFORMÀTIC 3.188,72 

08,327,22000 LLIBRE ACCIÓ SOCIAL 991,69 

10,1721,22706 HONORARIS SEGUIMENT OBRA ENLLUMENAT 4.988,83 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 267.318,36 

10,912,10000 RETRIBUCIONS EQUIP DE GOVERN 9.000,00 3.000,00 6.000,00 

05,334,48000 SUBVENCIONSROGRAMA PREMSA DIGITAL 1.890,00 1.741,49 148,51 

12,323,22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 2.150,00 2.150,00 - 

11,1721,62200 INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOLVOLTAQIUES MAGATZEM 21.079,58 21.079,58 - 

03,490,20200 SUPORT EMPRENADORS COWORKING 3.600,00 1.000,00 2.600,00 

04,333,21200 REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS, cultura 5.000,00 4.900,00 100,00 

07,326,48003 SUBVENCIÓ DIRECTA SES CALLDETENES 3.300,00 3.300,00 - 

16,920,22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS 5.000,00 2.000,00 3.000,00 

04,334,22706 TREBALLS D'INVESTIGACIÓ JOSEP ROMEU 2.000,00 2.000,00 - 

16,920,21300 REP.MANTEN.I CONS.MAQUINARIA I UTILLAGE, administració 12.000,00 

4.000,00 8.000,00 

19,1521,20201 ARRENDAMENT HABITATGE SOCIAL 7.000,00 2.000,00 5.000,00 

06,432,21200 REP.MANTEN. I CONSERV.EDIFICIS I CONSTRUCCIONS, turisme 3.500,00 939,69 

2.560,31 

BAIXA INGRESSOS 

 72.390,00 SUBVENCIÓ IDAE ENLLUMENAT PÚBLIC 111.847,44 - 92.786,11 19.061,33 

 91.100,00 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXA DE CRÈDIT 2022 199.032,54 - 14.188,50 - 

14.188,50 

NOUS INGRESSOS 

 76.105,00 subvenció aparell mesurador aire catàleg de serveis 4.997,30 

 45.082,00 Subvencions lleres 9.598,00 

 76.106,00 subvencions camins 20.345,94 

 76.108,00 SUBVENCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC RENOVABLES 2030 171.551,91 

 72.190,00 SUBVENCIÓ CSGD 41.675,60 



 76.109,00 SUBVENCIÓ RESILIÈNCIA 2,0 PART 6 18.000,00 

 46.105,00 SUBVENCIO RESILIÈNCIA 2,0 PART 1,2,4 55.259,54 

 76.107,00 FONS DE PRESTACIÓ PROGRAMARI INFORMÀTIC 3.188,72 

 42.090,00 SUBVENCIÓ PACTO DE ESTADO 1.565,20 

TOTAL FINANÇAMENT 267.318,36 

- Aprovar l’increment retributiu addicional de l’1,5 per cent, respecte de totes les 

retribucions, bàsiques i complementàries del personal funcionari i laboral de 

l’Ajuntament, vigents a 31 de desembre de 2021, amb efectes retroactius de l’1 de 

gener de 2022 i que es farà efectiva en la nòmina corresponent al mes de novembre 

de 2022. 

- Es tramita la modificació pressupostària del capítol 1 del vigent pressupost de 

despeses per tal d’aplicar a les aplicacions pressupostàries que corresponguin els 

imports derivats de l’increment de l’1,5 per cent, de les retribucions vigents a 31 de 

desembre de 2021. 

Pressupost 2023 

L’import total del pressupost és de 4.075.936,44 € amb uns ingressos ordinaris de 3.300.000 € 

aproximats i amb una previsió d’inversions de 638.000 €. 

A nivell d’endeutament, el regidor destaca que les previsions del 2022 no s’han materialitzat i 

per a l’exercici 2023 està previst recórrer al crèdit per la diferència entre el cost de les 

inversions previstes i les subvencions corresponents. 

Pel que fa al capítol 1 de despeses, el regidor explica que suposa una part important del 

pressupost i que experimenta l’increment previst en la Llei de Pressupostos de l’Estat en les 

retribucions corresponents a la plantilla que es presenta per aquest exercici que inclou dues 

places d’auxiliar de biblioteca per posar en funcionament el servei de biblioteca. 

A nivell d’ingressos, el capítol 1 referent als impostos més importants suposa un 41% del total 

pressupost d’ingressos ordinaris. El regidor d’hisenda explica que s’han tingut en compte les 

repercussions de les bonificacions en la recaptació dels impostos (IBI, ICIO..) i també la 

modificació normativa a nivell estatal en l’impost sobre increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana. Pel que fa a les taxes i preus públics hi ha una modificació important 

respecte a la taxa del servei d’aigua perquè el pressupost ja no inclou l’ingrés donat que la 

gestió del servei va a càrrec de l’entitat pública Onaigua. També en el capítol 3 de taxes i preus 

públics es produeix una disminució d’ingressos en el servei d’Espais Activa’t per a la gent gran i 

en el servei de la llar d’infants perquè la Generalitat de Catalunya va aprovar la gratuïtat pels 

infants de 2 a 3 anys, disminució que es preveu compensar parcialment amb la transferència 

de la Generalitat. Pel que fa al servei de piscines i vista la liquidació d’aquest any s’ha previst 

un lleuger augment, continuant el servei essent deficitari. 

En el capítol 4 d’ingressos referent a les transferències corrents que l’Ajuntament preveu 

ingressar per un import total de 1.136.000 €. 

En el capítol d’inversions, l’alcalde exposa que moltes de les inversions que es recullen en el 

capítol 6 de despeses responen a actuacions de les que se n’ha parlat durant aquest 2022: 



- Obres del dipòsit de Sant Marc del projecte de portada d’aigües d’Osona sud, que es farà a 

través del Consell Comarcal i amb qui s’ha signat un conveni per a la seva execució per la qual 

l’Ajuntament farà una transferència. 

- Itinerari de Vilalleons amb la passera per la C25: Aquesta inversió ja estava iniciada però la 

Diputació de Barcelona ha resolt el contracte havent quedat pendent el tram que garanteix 

que els vianants puguin travessar l’eix transversal amb seguretat. 

- Canvi enllumenat LED. Aquest 2023 està prevista l’execució de la segona i tercera fase 

d’aquesta actuació iniciada durant el 2022. 

Per altra banda també es contemplen noves inversions: 

- Camins rurals: camí de la Mata. 

- Enllumenat del camp de futbol. 

- Instal·lació de plaques solars a la zona esportiva i al magatzem de la brigada. Inversió 

finançada en un 90% per la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una actuació molt important a 

nivell de sostenibilitat energètica. 

- Intervenció en la façana i exteriors de l’Arca de Noè per finalitzar l’obra de labiblioteca. 

- Senyalització de masies i rutes. 

- Adquisició de contenidors. 

S’aprova inicialment el següent pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici de 2023: 

INGRESSOS 

1 IMPOSTOS DIRECTES 1.358.330,15 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 175.000,00 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 588.201,34 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.136.846,11 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 40.546,60 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 629.651,33 

9 PASSIUS FINANCERS 147.360,91 

TOTAL 4.075.936,44 

DESPESES 

1 DESPESES DE PERSONAL 1.196.122,16 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.614.210,68 

3 DESPESES FINANCERES 5.000,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 237.959,34 

6 INVERSIONS REALS 683.472,15 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 93.540,09 



9 PASSIUS FINANCERS 245.632,02 

TOTAL 4.075.936,44 

Quedant els totals de despeses i ingressos en les mateixes quantitats, el pressupost queda 

anivellat. 

S’aprova la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 

laboral i eventual. 

S’aproven les bases d’execució del pressupost. 

S’exposa aquest pressupost i la seva plantilla al públic durant el termini reglamentari 

a l’efecte de reclamacions. 

En el cas de no presentar-se reclamacions el pressupost i la seva plantilla es considerarà 

definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord 

Resultat: aprovat per unanimitat dels deu membres presents de la Corporació. 

Tot seguit presenta les activitats que estan previstes per aquesta setmana: 

- Acte de reivindicació de la igualtat per a les persones transgèneres. Es tracta d’un acte 

organitzat des de la regidoria d’igualtat que encapçala la regidora Divina Costa. Es farà a la sala 

de conferències del pavelló. 

- En motiu de la festa de Tots Sants, les persones que visitin el cementiri tindran 

l’acompanyament musical del violinista Pep Sardà. 

- Equitrobada durant el cap de setmana. El regidor d’esports explica que es tracta d’una 

trobada amb cavalls i s’organitzen diverses activitats. 

- Artimur: a les 6 de la tarda de l’1 de novembre l’artista Anna Barriga que ha de fer el mural a 

la plaça de Catalunya tindrà un canvi d’impressions sobre el projecte que té pensat. La 

inauguració està prevista pel dia 20 de novembre.  

 La regidora Cristina Suñén llegeix l’escrit: “Nota de condol per la mort de Claudi Biern Boyd” 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta mostra el seu condol per la mort, el 16 d’octubre 

passat, del productor, guionista, empresari, director de cinema d’animació, Claudi Biern Boyd, 

als 81 anys. 

Claudi Biern estava estretament vinculat al nostre municipi on passava els estius amb la seva 

família des de l’any 1947, quan ell tenia 7 anys. El seu primer allotjament va ser a l’hostal Ca la 

Manyana i després a una casa de la Rambleta. A la dècada de 1970 es construiren una casa a la 

zona de les Pedreres on s’hi establien des dels volts de Sant Joan fins a la Mercè, setembre 

enllà . 

A Claudi Biern li agradava passejar per Sant Julià on es retrobava amb els amics i la 

tranquil·litat, tal com diu en l’entrevista que l’any 1983 va concedir a la revista Relleu (núm 

41). Es definia com un enamorat del nostre poble i el seu paisatge i mostrava una forta 

vinculació amb l’entorn que li servia com a font d’inspiració per escriure les seves sèries més 

emblemàtiques. Segons Biern, “immers en un paisatge com el de Sant Julià i el seu entorn, és 

impossible no tenir bones idees. 



Els seu lligam amb el municipi va quedar palès, una vegada més, quan el 2001 l’Ajuntament li 

va encarregar el pregó de la Festa Major, on va fer aparèixer alguns dels personatges més 

emblemàtics del creador català. En el marc d’aquell pregó es va representar el musical de la 

Volta el món de Willy Fog al Saló Catalunya, dibuixos que van marcar tota una generació. 

El 2006 Claudi Biern deixa la casa de Sant Julià de Vilatorta, però manté íntegre l’estreta relació 

amb el poble. Un poble que sempre duia al cor.” 

Després de la lectura tot els assistents fan un aplaudiment en record seu. 

No havent-hi cap més tema per tractar, es va donar per acabada la sessió. 


