
 
 

Crònica del ple de 29 de juny de 2020 
Sant Julià de Vilatorta 

 
En el ple de 29 de juny de 2020 es va modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta, amb la creació de la plaça de tècnic d’administració general de personal 
funcionari de l’escala d’administració general l’Ajuntament.  
 
També es va aprovar inicialment el projecte executiu “Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta”, 
amb un pressupost d’un milió cent noranta-sis mil nou-cents vint-i-tres amb deu 
cèntims(1.196.923,10€), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (251.353,85€), resulta tenir un 
pressupost total de 1.448.276,95€.  
 
També es va acordar imposar contribucions especials per l’execució de les obres de ordinària 
“Urbanització del carrer de la Creu del Tall” a Sant Julià de Vilatorta, que té la seva justificació 
en el benefici concret, directe i especial dels immobles de l’àmbit del projecte, a la reforma del 
carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d’en Titus a Sant 
Julià de Vilatorta.  
 
També es va aprovar la modificació del contracte de l’execució de les obres de rehabilitació i 
adequació del parc, de l’aparcament i de l’edifici antic de l’escorxador del parc de les Set Fonts 
a Amblàs 2006 SL per un import de 130.352,36 €més 27.374,00 € en concepte d’IVA, donant 
per realitzat el tràmit d’audiència al contractista atès que l’informe ja està signat pel mateix i la 
modificació de projecte i l'expedient de modificació del contracte del Lot 2 - execució dels 
treballs de jardineria del projecte paisatgístic del parc de les Set Fonts a Drim Medi Ambient SL 
per un import de 36.835,75 € més 7.735,51 € en concepte d’IVA, donant per realitzat el tràmit 
d’audiència al contractista atès que l’informe ja està signat pel mateix.  
 
També es va designar nous membres de la Junta de Govern Local, atesa la renuncia del regidor 
Lluís Vilalta, quedant integrada pels següents regidors/es: Jaume Vilella Ramoneda, Cristina 
Suñén Vilamala i Montse Piqué Val, juntament amb l’alcalde. Establint que l’exercici del càrrec 
de regidor/a de la Junta de Govern Local tindrà dedicació parcial.  
 
Finalment es va designar segona tinent d’alcalde a la regidora Cristina Suñén Vilamala i se li 

deleguen les funcions de l’àrea de cultura en l’àmbit d’iniciatives culturals, atès que la part 

d’esdeveniments culturals es dirigirà des de la regidoria d’esdeveniments a càrrec del regidor 

Marc Vilarrasa Codinach. 


