
 
 

Crònica del ple de 2 de novembre de 2020 
Sant Julià de Vilatorta 

 
En el ple del 2 de novembre de 2020 es va acordar acceptar el préstec atorgat per la 
Diputació de Barcelona per a la inversió “Reforma del carrer de la Rambleta i itinerari 
de vianants”, operació aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
per un import de 175.000,00 €, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitat. També la 
formalització del el conveni de concessió del crèdit amb la Diputació de Barcelona.  
 
També es va concertar l’operació de crèdit per al finançament d’inversions previstes en 
el pressupost vigent, per un import de 180.907,12 € i per un termini de 10 anys, a 
l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb les condicions establertes 
en el Programa de Crèdit local de la Diputació de Barcelona.  
 
Es va aprovar el conveni tipus de la subvenció entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, la minuta de préstec tipus entre l’entitat 
bancària i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, l’acceptació de la subvenció que 
concedeixi la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona i l’acceptació del 
préstec que aprovi l’entitat bancària en el condicions del Programa de Crèdit Local de 
la Diputació de Barcelona, determinant que la primera disposició del préstec serà com 
a mínim l’import de la subvenció.  
 
També es van aprovar les ordenances fiscals i el calendari fiscal 2021.  
Seguidament es va aprovar la formalització del conveni entre el Servei Català de 
Trànsit i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’assumpció de la facultat de 
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.  
 
Finalment, atesa la necessitat urgent i inajornable de dur a terme diverses actuacions 

de restauració de les afectacions provocades pel temporal amb l’objectiu de restaurar 

el bon funcionament i disponibilitat dels serveis essencials així com la seguretat al 

municipi, es va aprovar l’adjudicació de les obres de la Rambla del Castell per poder 

reobrir-la. 


