
 
Crònica del ple de 28 de març de 2022 

Sant Julià de Vilatorta 

 

 L’alcalde obre la sessió ordinària sotmetent a aprovació les actes de les anteriors 

sessions plenàries corresponents a la sessió ordinària de data 28 de febrer i a la sessió 

extraordinària urgent de data 16 de març, que s’aproven per unanimitat dels tots els 

membres de la Corporació sense cap esmena. 

 Es proposa modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

suprimint la plaça d’auxiliar administratiu/va de personal funcionari de l’escala 

d’administració general i mantenint la plaça d’auxiliar administratiu/va de personal 

laboral de l’Ajuntament i a aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2022. 

 Es proposa i s’aprova per unanimitat publicar l’oferta pública d’ocupació per a 

l’exercici 2022, en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, i notificar-la als representants de personal, tant funcionari com laboral així 

com trametre-la a la Generalitat de Catalunya. 

 Es proposa al Ple de l’Ajuntament, informar favorablement els Comptes de Gestió 

Recaptatòria de l’exercici 2021 presentats per l’ORGT. S’aprova per unanimitat. 

 Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 Deixar sense efecte l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, inclòs en el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament i executiu des del 14 de 

febrer de 2011. 

 Aprovar inicialment l’Estudi de mobilitat urbana sostenible de Sant Julià de Vilatorta. 

 Sotmetre a informació pública l’estudi per un termini de 30 dies mitjançant anuncis al 

BOPB, al web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes que es puguin presentar 

al·legacions i reclamacions. 

 Resultat: Aprovat per unanimitat. La votació es fa a mà alçada a petició de l’Alcalde. 

 L’alcalde dona la paraula al regidor de via pública, senyor Jaume Vilella, que explica 

que aquest Estudi de mobilitat s’ha encarregat per part de la Diputació de Barcelona a 

una empresa amb l’objectiu de posar al dia el darrer estudi tramitat conjuntament 

amb el POUM a conseqüència dels canvis produïts des d’aleshores. L’Estudi fa una 

diagnosi en tres nivells de mobilitat: peu/bicicleta/transport públic i en l’àmbit de la 

seguretat viària, en base a aquesta diagnosi es fan unes propostes d’actuacions, 

orientant a l’Ajuntament la seva priorització. El regidor explica que l’Estudi té un abast 

de 6 anys, transcorreguts els quals s’haurà de revisar. Finalment exposa la participació 

ciutadana que hi ha hagut en el procés d’elaboració de l’Estudi i que ara es sotmetrà a 

informació pública. 

 L’Alcalde felicita als regidors que s’han implicat en aquest tema, també a l’empresa 

“Col·lectiu Punt 6” que va dissenyar el procés participatiu per a la redacció de l’Estudi i 

a la Plataforma per a la nova mobilitat a Sant Julià de Vilatorta per la seva participació 

en el procés. Considera acreditat que s’ha procurat per part de l’Ajuntament obtenir el 

consens en el contingut del document, que a més ara es sotmetrà a un tràmit 

d’informació pública perquè tothom hi pugui presentar al·legacions. 

 S’aprova inicialment la modificació de la modalitat del sistema d’actuació urbanística 

del Pla de Millora Urbana – 3 “Avinguda de Sant Llorenç” de Sant Julià de Vilatorta, 



 
establint el de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació, d’acord amb el 

previst als articles 139 a 141 del TRLU i articles 180 a 183 del RLU. 

 Es sotmet aquest acord a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant la 

publicació del corresponent edicte en el tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el diari 

“ARA”, en els termes que preveu l’article 23 del RLUC. 

 Simultàniament al tràmit d’informació pública,  s’aprova concedir audiència a totes les 

persones interessades en l’expedient, amb citació personal. Resultat: Aprovat per 

unanimitat. La votació es fa a mà alçada a petició de l’Alcalde. 

 7.0.- INFORME DOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021 

 Per Decret de l’alcaldia de data 22 de març de 2022 s’ha aprovat la liquidació del 

 pressupost de l’exercici 2021, 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. 

 Es proposa al Ple de la Corporació que es doni per assabentat del contingut de la 

 liquidació del pressupost de l’exercici 2021. Resultat: el Ple es dona per assabentat. 

 S’informa als membres de la Corporació de la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda 

sobre el període mig de pagament a proveïdors en el 4t trimestre de 2021, en 

compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la 

metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, modificat per Reial 

 S’informa al Ple de la Corporació, que a data 31 de desembre de 2021, 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 265,01 €. Així mateix s’informa que a 

data 31 de desembre de 2021 hi ha un import de 181,50 € corresponents a 1 factura a 

la qual no s’ha donat la conformitat. Resultat: El Ple de la Corporació es dona per 

assabentat. 

 S’informa de les resolucions d’alcaldia del primer trimestre de 2022. 

- Col·legi El Roser: l’alcalde explica l’infructuós resultat de la reunió, en la que 

després de tres hores no es va avançar res i en la que per part de l’Ajuntament 

se li va comunicar que no era un interlocutor vàlid perquè fan falta resultats 

ràpids.En nom de l’equip de govern demana explorar la reversió del tancament 

del col·legi amb el consens de totes les parts afectades: AFA, mestres i 

Ajuntament. Considera que cal treballar plegats i coordinats per l’objectiu 

comú que és la reversió del tancament del Col·legi El Roser. L’Alcalde diu que 

l’Ajuntament no deixarà de treballar per evitar el tancament i confia que la 

Conselleria d’Educació i la Fundació Puig i Cunyer avanci en aquesta direcció. 

 L’alcalde explica que es va fer una xerrada a l’antic Ajuntament de Vilalleons amb 

l’assistència de tècnics de la Diputació de Barcelona que varen fer una exposició del 

projecte d’obra. 

 ES comenta l’habilitació d’un pas per a vianants adaptat per a discapacitats al carrer de 

Puig-l’Agulla. 



 
 La regidora de cultura, senyora Cristina Suñén, mostra la seva satisfacció anunciant 

que esprés de dos anys de pandèmia, el poble de Sant Julià podrà torna a viure la festa 

de les caramelles aquesta Setmana Santa i l’Aplec de caramelles el proper 24 d’abril. 

 S’informa de l’Inici de l’activitat de l’empresa Onaigua que realitzarà el servei de 

subministrament d’aigua a la població de Sant Julià de Vilatorta. A partir de l’1 d’abril 

AGBAR (abans SOREA) deixarà de donar el servei. L’alcalde explica que Onaigua és una 

empresa pública del Consell Comarcal d’Osona. Amb el canvi de gestió s’espera una 

millora en l’atenció al client, en l’eficiència en la gestió dels recursos públics i en la 

planificació del servei amb l’assessorament del Consell Comarcal. Els usuaris no han de 

notar canvis en el servei a excepció de l’emissor de la factura. Explica que cinc 

municipis més de la comarca han passat la gestió del servei a Onaigua. 

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


