
 
Crònica del ple de 25 d’abril de 2022 

Sant Julià de Vilatorta 

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

plenària corresponent a la sessió ordinària del es actes de les anteriors sessions 

plenàries corresponents a la sessió ordinària del 28 de març de 2022  que s’aprova per 

unanimitat dels tots els membres de la Corporació sense cap esmena. 

 Seguidament s’aprova deixar sense efectes l’acord municipal de data 2 relatiu a 

l’aprovació de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida 

de residus, neteja viària i deixalleria i aprovar la delegació al Consell Comarcal d’Osona 

de les competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus i 

deixalleria, següents: 

- Recollida de fracció orgànica  
- Recollida de multiproducte 
- Recollida de vidre (envàs) 
- Recollida de fracció resta 
- Recollida de residus voluminosos 
- Servei de deixalleria mòbil 
- Altres serveis: la reparació dels contenidors de la via pública, l’adquisició i reposició 

d’elements de contenció, la campanya d’implantació de la recollida porta a porta de 
vidre, la neteja de l’àrea d’aportació de residus municipals i serveis extres. 

 S’aprova la minuta del Conveni regulador de la delegació de competències per a la 

prestació del Servei de recollida selectiva de residus,  i deixalleria, segons consta a 

l’Annex del present acord. 

 S’aprova l’annex al conveni corresponent al Pla de gestió del servei de març de 2022, 

tramès pel Consell Comarcal d’Osona en data 1 d’abril de 2022 i que consta a 

l’expedient.  

 Seguidament l’Alcalde dona la paraula al regidor de Medi Ambient, senyor Lluís 

Solanas, que explica el contingut del conveni i l’increment de despesa prevista a partir 

de l’any 2023 per la posada en marxa del recollida porta a porta del vidre. 

L’Alcalde valora la importància del servei de recollida porta a porta implantat al municipi, que 

més bé recicla en quantitat de tones, i que també fa un bon reciclatge qualitativament, tot 

plegat motiu de felicitació al poble pel comportament en reciclatge. 

Afegeix que cal millorar en indicadors de recollida de roba, vidre...exposa la problemàtica de 

les andròmines i apunta la possibilitat d’imputar als serveis privats el que es carrega al servei 

públic: recollir-reutilitzar-reciclar. 

El regidor Lluís Solanas explica que l’objectiu ha de ser generar menys residus d’una forma 

global. 

 S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament 

de Sant Julià de Vilatorta pel finançament de les obres de construcció del dipòsit de 

Sant Marc i la instal·lació dels analitzadors en continu als punts d’entrega. 

 S’autoritza disposar una despesa d’11.328,25 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 

que s’indica en aquest acord, i segons la distribució següent: 

  



 
Exercici  Import  Aplicació pressupostària 

2022 5.664,13 € 10.161.765.00 

2023 5.664,12 € 10.161.765.00 

 S’aprova condicionar la despesa aplicada a l’exercici 2022 a l’aprovació definitiva de la 

modificació pressupostària 2/2022 que recull el suplement de crèdit a l’aplicació 

pressupostària de l’estat de despeses 10.161.765.00, declarar el caràcter pluriennal de 

la despesa i condicionar la despesa aplicada a l’aprovació del pressupost de l’exercici 

2023 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 L’alcalde dona la paraula al regidor de serveis i cicle de l’aigua, senyor Jaume Vilella, 

que explica els antecedents d’aquesta inversió perquè inicialment estaven previstes 

tres actuacions: la construcció del dipòsit de Sant Marc, la instal·lació dels analitzadors 

en continu i el dipòsit de Montrodon i finalment, transcorregut el temps amb els 

increments de preus, només s’executaran les dues primeres. 

 L’alcalde dona la paraula al regidor d’hisenda, senyor  Joan Ramon Santisteve que 

exposa la proposta de modificació pressupostària 2/2022 de crèdits extraordinaris i 

suplements de crèdit, mitjançant ingressos finalistes,  transferències de crèdit i 

romanent de tresoreria. 

 S’aprova inicialment la proposta de modificació pressupostària 2/2022, en els següents 

termes: 

 



 

 

S’aprova exposar al públic l’esmentat acord de modificació pressupostària per un termini de 15 

dies als efectes de possibles al·legacions, transcorregut el qual sense que se n’hagin presentat, 

l’acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu sense necessitat de prendre’n un de nou, 

i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació. 

 En l’apartat precs i preguntes s’expliquen els s’expliquen els següents punts: 

- Festa del voluntariat, la regidora Cristina Suñén celebra recuperar la normalitat en 
aquesta festa, tal com s’ha fet en les caramelles i en l’aplec, trobada que té per objectiu 
cohesionar tots els que col·laboren en l’organització dels esdeveniments i actes que es 
fan en el municipi i que es farà el dissabte 30 d’abril. 

- Taxa de recollida de residus en solars no edificats: Ateses les qüestions plantejades per 
aquest tema, l’alcalde aclareix que el pagament de la taxa no eximeix als propietaris de 
la responsabilitat de tenir els solars en bon estat de conservació i manteniment. Per altra 

  MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2022 

 DESPESA  crèdit inicial  modificació   crèdit definitiu 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

04,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES, cultura 18.000,00 €    847,00 €         18.847,00 €         

05,338,22609 ACTIVITATS FESTIVES, joventut 500,00 €          95,88 €           595,88 €               

08,231,22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE, benestar i família 500,00 €          219,89 €         719,89 €               

09,312,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, equipaments sanitat 3.500,00 €      343,07 €         3.843,07 €           

10,163,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTIRA, magatzem brigada 2.000,00 €      187,78 €         2.187,78 €           

10,163,22110 PRODUCTES DE NETEJA, brigada 500,00 €          81,53 €           581,53 €               

10,165,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, enllumenat públic 100.000,00 €  118,43 €         100.118,43 €      

12,323,21200 REP.MANTEN. I CONSERV.EDIFICIS I CONSTRUCCIONS, educació 10.600,00 €    7,33 €             10.607,33 €         

12,323,21300 REP.MANTEN. I CONSERV.MAQUINARIA I UTILLATGE, educació 2.000,00 €      185,65 €         2.185,65 €           

12,323,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, educació 10.000,00 €    1.746,74 €     11.746,74 €         

12,323,22105 PRODUCTES ALIMENTACIÓ 17.000,00 €    1.190,29 €     18.190,29 €         

13,342,21200 REP.MANTEN. I CONSERV.EDIFICIS I CONSTRUCCIONS, esports 25.000,00 €    16,00 €           25.016,00 €         

13,342,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, esportius 24.000,00 €    540,93 €         24.540,93 €         

13,342,22717 MANTENIMENT CALDERA BIOMASSA 5.000,00 €      2.511,38 €     7.511,38 €           

15,165,22100 ENLLUMENAT PÚBLIC VILALLEONS 2.200,00 €      36,71 €           2.236,71 €           

16,920,22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA, ajuntament 7.000,00 €      48,03 €           7.048,03 €           

16,920,22601 ATENCIONS PROTOCOL·LARIES I REPRESENTATIVES, ajunament 8.000,00 €      122,51 €         8.122,51 €           

13,342,21200 REPARACIÓ I MANTENIMENT, edificis esportius 25.000,00 €    4.691,17 €     29.691,17 €         

04,333,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, cultura 2.500,00 €      341,63 €         2.841,63 €           

06,432,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, turisme 4.000,00 €      1.586,42 €     5.586,42 €           

08,231,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, socials 6.300,00 €      3.005,99 €     9.305,99 €           

12,323,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, educació 73.000,00 €    8.347,54 €     81.347,54 €         

13,342,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, esportius 30.000,00 €    744,57 €         30.744,57 €         

16,920,22700 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES DE NETEJA, ajuntament 14.600,00 €    254,02 €         14.854,02 €         

10,161,76500 APORTACIÓ CONSELL COMARCAL, OBRES ABASTAMENT AIGUA 1.740,68 €      3.923,45 €     5.664,13 €           

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 31.193,94 €   

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

10,161,22502 SANCIÓ ACA 300,00 €         

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 300,00 €         

TOTAL MODIFICACIÓ 31.493,94 €   

 FINANÇAMENT  

87000 ROMANENT DE TRESORERIA GENERAL 8.299,15 €     

39901 ASSEGURANÇA PORTA PAVELLÓ 4.691,17 €     

BAIXA DE CRÈDIT

10,1530,21000 REP.MANTENT.I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES 90.000,00 €    3.923,45 €     86.076,55 €         

01,150,12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1, arquitecta 8.742,33 €      1.717,85 €     7.024,48 €           

11,170,12000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES, enginyer funcionari 4.227,93 €      768,76 €         3.459,17 €           

01,150,12100 COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS, arquitecta 5.822,73 €      1.138,17 €     4.684,56 €           

11,170,12100 cOMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS, enginyer 2.170,95 €      424,63 €         1.746,32 €           

01,151,16000 SEGURETAT SOCIAL, urbanisme 29.270,93 €    1.167,14 €     28.103,79 €         

01,150,12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC, arquitecta 23.883,27 €    5.141,41 €     18.741,86 €         

06,432,22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, turisme 1.050,00 €      172,60 €         877,40 €               

08,231,22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, equipaments assistèncials 1.550,00 €      140,60 €         1.409,40 €           

09,312,22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, equipaments sanitaris 2.300,00 €      331,40 €         1.968,60 €           

10,163,22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, brigada 1.000,00 €      123,82 €         876,18 €               

12,323,22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, educació 1.000,00 €      102,21 €         897,79 €               

16,920,22200 SERVEIS DE TELECOMOUNICACIONS, ajuntament 9.500,00 €      1.351,58 €     8.148,42 €           

14,338,226,09 ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS FESTIUS 80.000,00 €    2.000,00 €     78.000,00 €         

TOTAL FINANÇAMENT 31.493,94 €   



 
banda alerta que l’Estat espanyol pretén substituir el cànon sobre residus que ja té 
aprovat el Govern català i ho entén com una regressió. 

- Prestació del servei d’aigua a través de l’empresa pública Onaigua: el regidor Jaume 
Vilella recorda que com es va aprovar i explicar en altres sessions plenàries, a partir de 
l’1 d’abril el servei de subministrament d’aigua l’està fent Onaigua, empresa pública del 
Consell Comarcal d’Osona sense ànim de lucre amb l’objectiu únic de donar servei. 
L’alcalde afegeix que el Consell Comarcal d’Osona és el primer Consell Comarcal de 
Catalunya que dona aquest servei. 

- Col·legi El Roser: L’alcalde explica que l’objectiu compartit per la comunitat educativa i 
l’Ajuntament és la reversió del tancament, insisteix que l’Ajuntament només ha treballat 
en aquesta sola línia que és la que el Ple va aprovar mitjançant una moció. En aquest 
sentit demana coordinació, a pesar que hi hagin pogut haver divergències, l’objectiu 
comú continua essent el manteniment de l’activitat educativa al Col·legi El Roser. 
Explica les gestions que s’han dut a terme amb la Fundació Educativa FEDAC, de 

l’àmbit educatiu de Catalunya, que gestiona 25 escoles a Catalunya i que algunes son a 

la comarca d’Osona. Representants de la Fundació varen visitar les instal·lacions i en 

aquest moment FEDAC està estudiant propostes i s’exploren vies de col·laboració. 

Demana a la Fundació Puig i Cunyer que es pronunciï i que deixi en suspens la decisió 

del tancament. Tenint en compte la viabilitat de la Fundació perquè els seus actius són 

superiors als passius i per tant no hi ha motiu que justifiqui el tancament del Col·legi. 

Cal treballar en un pla de viabilitat per a un projecte educatiu de futur. 

L’Alcalde assegura que si la Fundació decideix tancar el Col·legi caldrà demanar 

l’actuació del Protectorat de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat 

de Catalunya, per exigir responsabilitats als patrons per la mala gestió, i posa per 

exemple la falta de reconeixement en els comptes de la Fundació dels imports 

corresponents al “premi de fidelitat” que correspon als treballadors i treballadores en 

virtut del conveni col·lectiu dels centres concertats com a paga compensatòria. 

Finalment vol donar un missatge de confiança davant d’uns moments transcendentals 

per al municipi, agraint l’esforç de tot l’equip de govern perquè diu que des de 

l’Ajuntament s’ha treballat tan com s’ha pogut. 

 Finalment, i no havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la 

sessió. 


