
 
 

Crònica del ple de 10 d’octubre de 2022  

Sant Julià de Vilatorta 

 

• L’alcalde obre la sessió ordinària sotmetent a aprovació l’acta de l’anterior sessió 

plenària de data 27 de juny de 2022 que s’aprova per unanimitat dels tots els 

membres de la Corporació sense cap esmena. 

 

• S’aprova el compte general de l’exercici 2021 que està format pels comptes anuals de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 

 

• S’aprova la documentació que s’adjunta als comptes anuals, i que fa referència a als 

justificants de la Tresoreria. 

 

• S’aprova trametre telemàticament, via EACAT, tota la documentació relativa al 

Compte General de l’exercici 2021, a la Sindicatura de Comptes, abans de 15 d’octubre 

de 2022. 

 

 

• S’adapten 11 ordenances seguint les pautes proposades per els serveis jurídics de la 

Diputació de Barcelona , adaptacions que obeeixen bàsicament en l'adequació 

normativa i millores tècniques en la redacció dels articles. D'aquestes 11 ordenances, 

tres van tenir modificacions de contingut. 

 

o Ordenança fiscal impost de bens immobles:  

o Es modifica el tipus impositiu que passa del 0,64% al 0,68% el 2023 

o Es modifica la bonificació potestativa relativa a l'aprofitament de l'energia 

solar, que serà per durada de 3 anys i per import del 50% de bonificació de la 

quota 

o Es modifica la data d'entrada en vigor del recàrrec sobre bens immobles d’ús 

residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent , que es 

posposa un any 

o Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 

o S'estableix una bonificació del 100% per a vehicles considerats històrics, i del 

100% per vehicles considerats clàssics. La consideració de tals vehicles 

històrics o clàssics es farà d'acord amb la presentació de certificats atorgats 

pels òrgans competents que  defineix l'ordenança 

o S'estableix una bonificació del 100% per vehicles que tinguin una antiguitat 

superior a 37 anys 

o Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals 

o Es suprimeix l'apartat 3 de l'article 5 referent als criteris de reducció de la taxa 

en base a ingressos, criteris que passaran a ser gestionats com ajuts socials 



 
• En conseqüència a aquestes modificacions el Ple de l'Ajuntament aprova inicialment la 

congelació de tots els impostos i les taxes menys un (l'IBI) un any què els preus de 

pràcticament tot estan pujant de manera significativa encarint i dificultant el dia a dia 

de moltes famílies.  També pugen els costos dels serveis que gestiona i dona 

l'ajuntament però s'ha cregut necessari repercutir-ho de la manera més minimitzada 

possible en la confecció dels pressupostos del 2023. 

 

• S’aprova la revisió anual del Padró municipal d’habitants a data 1 de gener de 2022 

amb la xifra de 3.193 habitants. 

 

• S’aprova delegar la competència per  a la prestació i/o gestió del sistema públic de 

sanejament en alta i control dels abocaments, la titularitat dels quals ostenta aquest 

ajuntament, a favor del Consell Comarcal d’Osona. 

 

• S’aprova la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del subministrament de 

gas natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta 

 

• S’aprova ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 3 

d’octubre de 2022, pel qual es va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM de 

subministrament de gas natural i notificar l’acord a l’ACM, a l’Agència Local de 

l’Energia d’Osona, al CCDL i a l’empresa adjudicatària Endesa Energia SAU. 

 

• S’aprova inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

núm.9 per a la regularització dels límits entre una zona d’espais lliures i una parcel·la 

zona G (volumetria específica) al carrer de la Quintana núm. 8, redactat pels serveis 

tècnics municipals i formulat per l’Ajuntament assumint la iniciativa pública. 

 

• L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord 

Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, aprova el seu suport a: 

o L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a 
totes les persones exiliades, encausades i represaliades. 

o L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 
democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana. 
 

• L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta aprova donar suport a l’Agència de Residus de 

Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta 

mesura fiscal, així com instar a la Generalitat de Catalunya a l'estudi i impuls de nous 

mètodes de recollida selectiva i l’aportació dels recursos necessaris als municipis per a 

avançar en el camp del reciclatge. 

 

• L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta aprova la moció Per una Plana Viva! Pel 

compliment de la llei dels espais agraris. cap a un planejament urbanístic sostenible, 

modificant l’ordre de les prioritats de la moció inicial amb l’objectiu d’insistir, reforçar i 

prioritzar els punts referents als compromisos de l’Ajuntament i a la sol·licitud d’impuls 



 
per part de la Generalitat de Catalunya de l’aplicació a la comarca d’Osona de la Llei 

dels espais agraris. 

 

• S’estima el recurs contenciós-administratiu 100/2019 interposat per l’Administració 

General de l’Estat contra l’acord del Ple l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta de 

suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya i del posicionament de 

l’Ajuntament envers la institució de la monarquia. 

• S’aprova Atorgar a Francesc Orenes i Navarro, la Insígnia d’Or del municipi, a títol 
pòstum, com expressió de gratitud del poble de Sant Julià de Vilatorta envers la seva 
persona. 

  

• Es presenta l’execució del pressupost a 30 de juny de 2022 desglossat per capítols. 

 

• S’informa al Ple de la Corporació, que a data 30 de juny de 2022, l’Ajuntament havia 

abonat les obligacions reconegudes en el termini establert a l’esmentada Llei, a 

excepció d’aquelles obligacions reconegudes que el creditor carrega en compte i que 

no ho ha fet en l’esmentat termini, per import de 843 €.  

 

 

• Es dona compte al Ple de la Corporació de la relació de Decrets de l’Alcaldia emesos 

des de la darrera sessió plenària ordinària i fins el 30 de juny de 2022. 

 

• El regidor Marc Vilarrasa explica el projecte ”ArtiMur” que es farà properament en el 

poble de Sant Julià de Vilatorta.  

 

 

• No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 


