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Com s’estructura aquest document 

 

Aquest document s’estructura en dos grans blocs: 

 

• INVERSIONS: són aquelles actuacions que suposen un volum econòmic gran. Que per efectuar-les cal una redacció de projecte o un programa funcional. 

 

• ORDINARI: són aquelles actuacions que han de millorar respecte el funcionament normal de cadascuna de les regidories de l’Ajuntament. També hi 

recollim les principals línies de treball de cada regidoria. 

 

Com es fixen les prioritats 

En l’apartat d’INVERSIONS, l’ordre a la taula indica la prioritat d’aquella actuació. És a dir, en general, una actuació quan més amunt de la taula és, més serà 

prioritzada. 

 

Què volen dir les columnes de la taula? 

En l’apartat d’inversions, cada actuació ocupa una fila de la taula. Les columnes indiquen, respectivament: 
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• el nom de l’actuació 

 

• si l’actuació està inclosa en el mandat 2019-2023 (hi ha actuacions que es proposen com a projecte futuribles, que es creu interessant de recollir en el 

programa, però que segurament no es podran projectar/executar durant el mandat 2019-2023). 

 

• Altres administracions intervinents. Moltes actuacions depenen, en part o totalment, d’altres administracions. O fins i tot de privats o empreses, on cal 
una col·laboració publicoprivada. 

 

 

2019-2023 — INVERSIONS 
 

Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 Mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

VIA PÚBLICA I MOBILITAT    

Nou enllaç a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons X Finalitzat Generalitat de Catalunya / 

  2016 Diputació de Barcelona 
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Restauració de ca l’Anglada i habilitació dels seus espais X Finalitzat Diputació de Barcelona 

  2016 Pla FEDER 

Remodelació de voreres, guals i arbrat al barri del Puig X Finalitzat  

  2017  

Adequació del camí d’Altarriba a la Quintana X Finalitzat Diputació de Barcelona 

  2017  

Adequació del camí del Mesquí X Finalitzat Diputació de Barcelona 

  2017 Propietaris 

Ampliació de l’aparcament per camions i cotxes al polígon, i tancament de l’àrea  Finalitzat  

de la Brigada  2019  
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Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

Creació d’un itinerari fins a Calldetenes per afavorir la mobilitat en bicicleta cap a  pendent  

Vic    

Regulació dels guals d’entrada als garatges, en funció de la tipologia urbanística de  En gestió  

cada barri. Redacció de nova ordenança municipal de regulació de guals.    

Estudi general del municipi per millorar la mobilitat sostenible, l’accessibilitat i les    

barreres arquitectòniques així com la millora del transport públic.    

    

URBANISME    

Gestionar la finalització de la urbanització de Campsalarga per tal de que el sector X En gestió  

passi a ser sòl urbà directament edificable.    
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Promoure les modificacions puntuals necessàries del Pla d’Ordenació Urbanística X Finalitzat  

Municipal (POUM)  2018  

Adequar el POUM a la sentència sobre el polígon discontinu de Campsalarga amb el X En procés  

solar del costat del Saló Catalunya    

Gestionar el desenvolupament del PAU 4 El Solà per tal de que el sector tiri x En gestió  

endavant i es puguin aconseguir les zones verdes públiques corresponents.    

    

Projecte construcció pista poliesportiva en una nova ubicació degut a les obres de x En gestió  

la Residència d’avis.    

 

Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

Projecte de construcció d’una residència perquè la gent gran amb problemes x En procés.  

d’autonomia puguin envellir a Sant Julià. Estudi de viabilitat i gestió per tal de  Execució 2020  

portar-ho a terme.    
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Targeta social de transport X finalitzat 2017  

Jardí terapèutic a l’espai Activa’t X Finalitzat  

  2019  

Millora sistemes energètics pisos de promoció pública X En gestió Agència de l’Habitatge de 

   Catalunya 

   Agència de l’energia d’Osona 

Rehabilitació del pis del carrer Puig-l’agulla 2 (que ocupava l’antic Patronat de X Finalitzat Diputació de Barcelona 

Cultura) per contribuir a augmentar el parc d’habitatges al municipi.  2019  

Rehabilitació del pis de l’Institut del Teatre al carrer Marquesos de Vilallonga 13 per X Execució L’Institut del Teatre de la 

tal d’incloure’l a la borsa d’habitatges municipal. Les gestions entre l’Ajuntament i  2019-2020 Diputació de Barcelona 

l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona ja estan finalitzades.    

    

EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT    

Projecte construcció de la nova biblioteca a l’Arca de Noè X Execució 2020 Diputació de Barcelona 

Actuació en els accessos de les escoles per millorar la mobilitat diària en les X Finalitzat  

entrades i sortides escolars Falta parking del Roser  2019  

Millora de la connectivitat a Internet pels centres educatius del municipi: l’Escola X Finalitzat  

Bellpuig, el Col·legi El Roser i la Llar d’infants Patuleia  2019  
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Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

ESPORTS I ESDEVENIMENTS    

Inversions de millora al pavelló esportiu: sonorització de la pista i de la sala de X Finalitzat  

conferències, canvi de làmpades de descàrrega a LED a la pista i el gimnàs,  2019  

reparació de la llauneria (aixetes de les dutxes)    

Construcció dels nous vestidors de la zona esportiva X En execució. Xarxa d’inversions de Diputació 

  Finalització de Barcelona 

  2019  

Millora dels accessos a pista del pavelló esportiu X Finalitzat  

  2017  

Nou parc de patinatge a la zona adjacent a les piscines municipals X finalitzat 2017  

Estudiar la implantació d’una zona de bicitrial al carrer Sant Ponç, al costat de la X pendent  

taula de Pleuna.    

CULTURA    
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Escultura en Homenatge als terrissers de Catalunya al costat de l’absis X finalizat 2016  

Trasllat de l’Arxiu Històric a Ca l’Anglada X En gestió  

Creació del Centre d’interpretació de les Caramelles als Països Catalans X pendent  

Creació del Centre d’Estudis de Vilatorta i Vilalleons X pendent  

Arxiu digital fotogràfic de l’Ajuntament, garantit i accessible X En gestió  

Material didàctic per les escoles sobre els elements del Mapa del Patrimoni X pendent  

Llibre “El pare Manel Cazador o la passió per la Ciència” X finalitzat Diputació de Barcelona 

Llibre sobre el fenomen de l’estiueig a Sant Julià X finalitzat  

Llibre sobre el descobriment del jaciment d’El Casal X En gestió  

Gestionar la restauració dels esgrafiats de Casal Núria i Can Pallàs  En gestió Propietat privada 

Restauració de les pintures dels dos apòstols del retaule major de Vilalleons  pendent Parròquia de Vilalleons 
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Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

Reforma de l’edifici municipal situat a la Plaça Major 1 per acollir diverses entitas  finalitzat  

com Les Caramelles i Vilatorta Teatre    

Ampliació de l’Arxiu municipal  finalitzat  

TURISME    

Projecte rehabilitació Parc de les Set Fonts i l’edifici de l’Escorxador x Execució 2019  

Completar l’àrea d’autocaravanes de les Set Fonts X Finalitzat  

  2018  

Millora de l’aparcament del parc de les Set Fonts X En gestió  

Reubicació punt d’informació a Ca l’Anglada X finalitzat  

Senyalització de rutes turístiques al nostre municipi X En gestió  
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MEDI AMBIENT    

Nova caldera de biomassa per donar servei al pavelló i als nous vestidors X Finalitzat Diputació de Barcelona 

  desembre Ministerio de Medio Ambiente 

  2016 del Gobierno de España 

Provisió d’aigua a les Hortes del marge gran des del pou municipal “La Quintana” X En gestió  

Mesures pacte d’alcaldes per la sostenibilitat (reducció 20 20 20) X En gestió  

Implantació del programa “Telemesura’t” per impulsar l’estalvi energètic en X Finalitzat Consell Comarcal d’Osona 

diferents equipaments del municipi, prioritzant els que generen més despesa  2017  

Replantejament del sistema de recollida de residus X Finalitzat Agència Catalana de Residus de 

  2017 la Generalitat de Catalunya 

   Consell Comarcal d’Osona 

Implantació del suport de Diputació de Barcelona pels Sistemes d’Informació X pendent Diputació de Barcelona 

Geogràfica    
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Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

Zona protecció de nitrats al voltant de les Set Fonts X En gestió Diputació de Barcelona 

Catàleg d’arbres monumentals X pendent  

Instal·lació del primer punt de recàrrega dels vehicles elèctrics (2 places  finalitzat  

d’aparcament a l’Avinguda Montserrat)    

Mecanismes de foment de les energies renovables i sostenibles (plaques  En gestió  

fotovoltaiques, sistemes de calefacció per geotèrmia o aerotèrmia)    

NOVES TECNOLOGIES, NOUS SERVEIS    

Estendre la xarxa de Gas Natural de Sant Julià a Folgueroles  En procés  

Nou repetidor de Guifi.net al castell de Bellpuig per evitar zones fosques de senyal X finalitzat GUIFI.NET (Fundació) 
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Estesa de Fibra Òptica a la població de Sant Julià de Vilatorta X finalitzat  

Connexió amb la xarxa de Gas Natural X finalitzat Gas Natural Distribución 

   (empresa privada) 

Servei de Wi-Fi obert a les principals places i equipaments del poble X pendent  

    

GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA    

Implantació de l’Administració electrònica a l’Ajuntament X finalitzat Consorci de l’Administració 

   Oberta de Catalunya (AOC) 

Implantació d’un programa de gestió de recursos humans X pendent  

Sistemes de videovigilància o replantejament de la vigilància nocturna X finalitzat  

Continuar amb la política de transparència de l’ajuntament amb el segell    

INFOPARTICIPA    

Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   
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JOVENTUT, SALUT, CONSUM I IGUALTAT    

Ubicació del nou Punt Jove a Ca l’Anglada X finalitzat 2017  

Redacció del nou Pla de Joventut 2018-2021 X En gestió  

Instal·lació i manteniment de DEA, inclosa la zona industrial X finalitzat  

Millora de les instal·lacions del consultori local. Millorar l’aïllament acústic de les X finalitzat Departament de Salut. 

consultes.   Generalitat de Catalunya. 

VILALLEONS    

Redacció del projecte de l’itinerari de vianants i bicicletes de Sant Julià a Vilalleons,  En gestió Diputació de Barcelona 

paral·lel a la BV-5202 entre el tram de Vorabosc i en els trams que falten)    

Targetes per activar els serveis d’emergència i localitzar cada masia X Finalitzat Consell Comarcal d’Osona 

Millora del voral de la carretera de la Mata X finalitzat 2016 Diputació de Barcelona 

Transferència depuradora de Vilalleons a l’ACA X finalitzat 2016 Agència Catalana de l’Aigua 

   (ACA) 

   Consell Comarcal d’Osona 

Execució obres del Pla de Millora Urbana 5 “Cases de Vilalleons” (millora vorera X Finalitzat  

carrer de l’Era, millora parc infantil i aparcament)  2017  

Creació d’una estació meteorològica al poble de Vilalleons X Finalitzat Meteovilatorta.cat (entitat 

  2019 vilatortina) 
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Inversió de col·laboració amb un operador per garantir l’arribada de la fibra òptica X En gestió  

també a Vilalleons  Finalització  

  juny 2019  

Creació d’un itinerari circular per a vianants al voltant del nucli de Vilalleons X pendent Espai Natural Guilleries- 

   Savassona 

  

 

Actuació Inclosa Previsió Altres administracions 

 mandat d’execució intervinents 

 2019-   

 2023   

Nova senyalització de les cases de pagès X En gestió  

Millora de la senyalització viària i de la senyalització toponímica urbana X pendent  

Replantejament dels límits de l’Espai Natural Guilleries Savassona (depenent de la X pendent Espai Natural Guilleries- 

modificació puntual de sòl no urbanitzable actualment en gestió)   Savassona, Departament de 

   Territori i Sostenibilitat de la 

   Generalitat de Catalunya 
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Arranjament de la vorera est del carrer Major X En procés  

Estudiar la conversió de la xarxa de TV per cable de Vilalleons a provisió de dades X En procés  

(un cop la fibra òptica arribi al nucli)    

 

 

 

Legislatura 2019-2023— ORDINARI 
 

 

VIA PÚBLICA, MOBILITAT I URBANISME 

 

 

La importància d’una via pública neta i cuidada ens fa sentir a tots que vivim en un poble cuidat. Per això és important actuar sobre els espais 

públics (vials, places, parcs, jardins) per tal de mantenir-los i cuidar-los. 

 

 

• El Servei de Manteniment, la “brigada” ha adquirit una màquina elevadora per millorar la seva eficiència i capacitat de poder fer 

obres amb personal propi de l’Ajuntament. 
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• Adquisició d’un camió en substitució de l’existent. 

 

• El Servei de Manteniment s’ha reestructurat adequadament a partir de la jubilació de l’anterior Cap de servei, incorporant en breu una 

nova persona a la plantilla. 

 

• Execució del pla de voreres i escocells, on s’ha fet molta feina però encara en queda molta per fer. Redactar una ordenança de guals 

i escocells. 

 

• Adequació i reparació de l’asfaltat viari, la xarxa de clavegueram i d’aigua: és tan important portar a terme obres de nova construcció 

com mantenir i reformar les infraestructures actuals. La xarxa de clavegueram i d’aigua ja tenen molts anys i en determinats llocs estan 

en molt mal estat. S’està redactant un Estudi del Clavegueram actual per tal de poder actuar en les zones prioritàries. Aquestes obres de 

manteniment i millora s’han de fer per fases perquè el seu cost és molt elevat. 

 

• Ordenança de terrasses i bars: per tal de millorar la mobilitat per les voreres del municipi cal establir criteris d’ocupació de les voreres 

per part dels establiments de restauració. 

 

• Pla d’arbrat i poda: Sant Julià és el municipi amb més arbrat dins de la comarca d’Osona per això és imprescindible disposar d’un 

document guia (i documents posteriors sobre la poda i el risc) per tal de que en cada actuació es pugui consultar aquest document i en 

serveixi per millorar el servei de jardineria i manteniment del verd públic (actualment gestionat per l’empresa TAC OSONA). 
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• Estudi sobre la mobilitat sostenible i el transport públic: a través d’una visió general del municipi, estudiar la mobilitat dels vianants, les 

bicicletes i els cotxes per tal de que el poble sigui més amable. 

 

Posar ordre en el carrerer, tant en el seu nomenclàtor com en la discontinuïtat que pateixen certes vies, i que genera confusió a l’hora de 

trobar una adreça. 

 

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN 

 

Les polítiques de serveis socials han tingut un paper cabdal en la política de l’Ajuntament. Sobretot s’han atès els infants de famílies amb poc 

recursos, que sofrien riscos per l’actual situació de crisi i dificultats laborals dels pares. s’ha procurat no descuidar cap perfil social que ha 

requerit algun tipus d’ajuda: infància, gent gran, aturats, persones amb discapacitat. Els pisos de protecció oficial ja no estan buits, i han donat 

servei de vivenda a gent jove del poble o persones que sempre han residit a Sant Julià i tenien problemes per emancipar-se. 

 

 

L’Espai Activa’t, juntament amb el Casal d’avis, han d’estar al servei de tota la gent gran del municipi, i han de ser uns equipaments de primer 

ordre, també en la seva gestió i voluntat de servei. 
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• Millora contínua en la prestació de serveis a l’Espai Activa’t. Articular l’Espai Activa’t amb altres serveis per la gent gran, com el Casal 

d’Avis o el consultori local. Incorporació del Jardí terapèutic pels usuaris del Centre de Dia. 

 

• Continuar atenent les necessitats especials de persones amb dificultats: aturats, gent gran, discapacitats,... Apostar per trobar els recursos 

 

que els ajudin a superar aquestes dificultats: formació i recerca de feina, ajuts per al transport, eliminació de barreres arquitectòniques, 

 

... 

 

• Ampliació d’ajuts extraescolars, no només esportius, als nens i nenes que ho necessitin de suport a la seva educació. 

 

• Assegurar l’alimentació mínima per tots els habitants de Sant Julià. Evitar sobretot la malnutrició infantil, especialment en la primera 

infància. No permetre que les dificultats econòmiques de les famílies causin una mala alimentació. 
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HABITATGE 

 

La regidoria d’Habitatge aglutina les polítiques d’Habitatge que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 

• Entre altres objectius, aquesta regidoria controla la gestió que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fa sobre la promoció d’Habitatge 

públic que va construir la Generalitat a la zona d’El Perer. En aquest sentit, es potencia la col·laboració endegada amb l’Agència el 2011 

per tal d’evitar que hi hagi pisos buits que no puguin ser revertits en lloguer per la ciutadania. 

• Així mateix, la regidoria estudia la possibilitat d’habilitar espais municipals per a pis de lloguer. Es vol continuar facilitant l’accés dels joves a la 

vivenda. En especial, en els pisos que gestiona l’Ajuntament, o en els pisos de protecció oficial, que ja no estan buits i ara donen servei també 

a gent jove del nostre poble. S’han afegit al parc municipal d’habitatges el pis del Carrer Marquesos de Vilallonga 13 i del Carrer  

 

Puiglagulla 2. 

 

• La regidoria s’articula amb les administracions supramunicipals, especialment la conselleria d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona i 

l’àrea d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. 
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EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT 

 

 

Sant Julià de Vilatorta té una gran oferta educativa. A la nostra comarca, no hi ha altres pobles de 3.000 habitants on els pares poden triar 

quina escola volen pels seus fills, si un model concertat o públic: el Col·legi El Roser o l’Escola Bellpuig, ambdues a un gran nivell educatiu. La 

Llar d’infants Patuleia, amb un equip immillorable, continua donant un gran servei, i les quotes no han pujat els últims tres anys. 

 

El dia a dia en Educació i Voluntariat ha de ser: 

 

• Treballar per l’èxit escolar: col·laborar amb tots els centres escolars per l’aplicació del seu projecte educatiu; donar suport a la funció 

educativa de les famílies; suport a l’educació més enllà de l’escola; suport al treball de les AMPA. 

• Continuar impulsant l’acció educativa col·lectiva del municipi des del Consell Escolar Municipal. 

 

• Cal fer els passos perquè, en el marc del Consell Escolar Municipal, hi hagi el consens necessari perquè els centres del municipi es posin 

d’acord en els dies festius del calendari escolar. 

 

• Els importants recursos que destina l’Ajuntament cap a l’Aula de música de Sant Julià, avui Aula municipal de música Santi Riera, 

associada a l’Escola Municipal de Música de Vic, es mantindran. Cal que totes les famílies vegin aquest recurs com a municipal, encara 

que les classes es facin per raons logístiques a l’Escola Bellpuig. 
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• Continuar promovent l’associacionisme i de reconèixer la tasca dels Voluntaris, que donen servei al poble. 

 

• Continuar reconeixent com es mereix la fantàstica tasca que desenvolupa el voluntariat del nostre municipi. 

 

• Els voluntaris de l’Ajuntament quan fan tasques de voluntariat estan coberts per una assegurança col·lectiva. 

 

• El voluntariat de Sant Julià ha demostrat que aconsegueix grans reptes. El seu altruisme es reconeix en una festa anual, que es 

mantindrà, on l’equip de govern servirà el menjar als voluntaris en agraïment a l’esforç que fan pel municipi. 

 

• Reforçar el paper de les Associacions al municipi des de l’Ajuntament. Mantenir els criteris de subvencions. 

 

 

ESPORTS 

 

 

En aquests moments Sant Julià de Vilatorta disposa d’unes instal·lacions esportives modernes i de primer nivell per a la pràctica esportiva dels 

diversos equips dels clubs. Entitats que mobilitzen i motiven setmanalment quitxalla i un gran nombre de persones de tots els sexes i edats. Des 
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de l’Ajuntament es continuarà donant el màxim suport i recolzament a les juntes directives perquè puguin tirar endavant la seva activitat 

ordinària, així com els esdeveniments esportius que depassen l’àmbit municipal, com el Torneig BBVA de Bàsquet, les 24 hores de Futbol Sala, 

etc. 

 

• A partir d’un Pla d’equipaments esportius, es comptarà amb totes les dades sobre les entitats, esports i practicants, per ajustar la 

política esportiva a desenvolupar. 

 

• Buscar acords amb clubs importants perquè vinguin a fer estades d'entrenament i rodatge al nostre poble, aprofitant les instal·lacions 

esportives, l'oferta hotelera i l'entorn privilegiat del municipi. 

 

• Potenciar la celebració d’esdeveniments esportius de primer ordre que tenen lloc a Sant Julià: projecte “Fes-ho bé!” 

 

 

 

 

 



 

 

PAM 2019-2023 

                                                                          

                                    

24 

 

ESDEVENIMENTS 

 

 

L’activitat lúdica i festiva d’un poble és un clar indicador de la seva vitalitat. El gran ventall d’actes realitzats aquests últims anys en són un clar 

exemple. A més dels actes que ja fa temps que es fan i que formen part de la programació ordinària de moltes entitats i de l’Ajuntament, han 

aparegut noves propostes inèdites, originals i de qualitat que s’afegeixen a un calendari festiu molt complert i variat. 

 

• Des de l’Ajuntament es continuarà programant nous actes i activitats per a tots els públics i consolidar les noves propostes engegades 

durant la legislatura 2015-2019, com ara la celebració de Sant Julià —amb exposicions dedicades als arts i oficis—, l’Aplec Caramellaire, 

el nou format de la diada de Sant Jordi, l’11 de setembre, la Fontada, l’Aplec de Sant Ponç, el nou encaix del Concurs de pintura ràpida 

amb la Fira del Tupí, el Vilatorta pam a pam, la Fira d’entitats, la Castanyada popular, la Setmana de la Ciència, el Nadal en vers, etc. 

Introducció de nous actes a les Festes Majors de Sant Julià i de Vilalleons, i continuar donant suport a noves propostes innovadores que 

sorgeixin del teixit associatiu del poble. 
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CULTURA 

 

 

Reforçar la política cultural, millorant i creant noves infraestructures culturals, consolidar la recerca i protecció del patrimoni i millora de la 

difusió i promoció de l’acció cultural del municipi. Es tindrà com a base el Pla d’usos i gestió dels equipaments culturals de Sant Julià de 

Vilatorta – elaborat l’any 2013- i el Mapa del Patrimoni cultural i natural del municipi –presentat el gener de 2014. 

 

• Continuar promovent la publicació d’investigacions locals, com l’estudi sobre el jaciment prehistòric del Casal. La Beca de recerca Josep 

Romeu servirà per investigar en camps com les obres musicals dels compositors vilatortins del segle XX; la microtoponímia i noms de 

lloc de tot el municipi, especialment del terme de Vilalleons; l’estudi sobre el passat terrissaire del municipi; la fotografia antiga referent 

al nostre poble guardada als arxius fotogràfics nacionals o a arxius particulars, etc 

 

• Introduir una programació teatral estable al Saló Catalunya, Aprofitant els recursos de l’Institut del Teatre per promoure la programació 

teatral al municipi. 

 

• Promoure la creació de dossiers didàctics per les escoles sobre el patrimoni del nostre poble 

• Promoure un inventari dels noms de les cases “Can...” 
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TURISME 

 

Sant Julià de Vilatorta disposa d’una oferta hotelera i gastronòmica de primer nivell. L’entorn natural, paisatgístic i arquitectònic és envejable. 

Les iniciatives engegades aquests darrers anys —rutes monogràfiques (Ruta de l’Aeròdrom, Ruta modernista-noucentista, Ruta de l’aigua), la 

creació de la marca “Destí del bon gust”, la consolidació de la Fira del Tupí amb la introducció del Mos del Tupí i el concurs de cuina vilatortina 

de cassola, etc.— han començat a dinamitzar-lo turísticament i confirmen el potencial atractiu del nostre poble. Cal fomentar més campanyes 

de promoció per donar l’impuls necessari per mantenir el nivell i donar a conèixer, encara més, Sant Julià de Vilatorta com a destí turístic i 

seduir el visitant. Amb una col·laboració estreta de l’Ajuntament amb els hotelers, restauradors i comerciants. 

 

• Continuar treballant per la millora de la web turística. 

 

• Crear noves rutes per descobrir el patrimoni al voltant de Sant Julià i de Vilalleons amb la col·laboració de l’Espai Natural Guilleries-

Savassona. 

 

• Instal·lació d’una nova senyalística urbana i patrimonial, que doni informació dels grans edificis del poble. 

 

• S’ha fet visitable el terrat de ca l’Anglada que ofereix un vista inèdita de Sant Julià i tot el seu entorn. 
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• S’ha realitzat l’estudi de comptatge de visitants per la Fira del Tupí. Enquesta de satisfacció. Introducció d’elements de millora respecta 

l’avaluació del visitant. 

 

• Millorar el Parc de les Set Fonts a partir de la seva rehabilitació i l’adequació de l’edifici de l’Escorxador: això comportarà la millora de 

l’entorn de l’aparcament d’autocaravanes. La millora de tot l’entorn del parc (restaurant, aparcament d’autocaravanes, accés al castell 

de Bellpuig, etc) s’anirà realitzant per fases. 

 

 

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

 

Un poble com el nostre, en plena natura, ha de tenir cura del medi ambient. S’ha implantat el sistema de recollida de deixalles “porta a porta” 

amb un gran èxit. També s’ha optimitzat els consums energètics del nostre municipi i dels edificis, com el de l’escola Bellpuig. Això no només és 

un valor pel medi ambient, sinó també un estalvi per les arques municipals. 
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La conservació i manteniment de camins forestals també ha estat una prioritat, amb millores molt importants. Hem aprofitat els recursos que 

presta l’Espai Natural Guilleries-Savassona. A més, hem promogut, amb estreta col·laboració amb la propietat privada, la preservació d’espais 

d’alt valor agrícola, ambiental i paisatgístic, com es va fer amb l’acord de custòdia de la roureda del Llopart. 

 

Però cal continuar treballant: 

• Modificació puntual del POUM en el sòl no urbanitzable per millorar la gestió de les explotacions ramaderes. La pagesia tradicional i les 

seves explotacions familiars asseguren el sosteniment del nostre territori. Cal revisar la normativa local, especialment la del POUM, si 

en compromet la seva viabilitat, sense que això perjudiqui un compromís mediambiental irrenunciable. 

 

• Es gestionarà i informarà des de l’Ajuntament de fets que impacten el medi ambient com la pesta porcina africana o la plaga de l’eruga 

defoliadora del boix. 

 

• Tal com es pot veure en les noves tendències socials, cal que l’Ajuntament intervingui per la preservació del medi ambient des del 

foment de les energies renovables; ajudar a la implantació de sistemes d’estalvi energètic per exemple la col·locació de plaques 

fotovoltaiques o altre sistemes que redueixin l’impacte medi ambiental i promoguin les energies renovables (sistemes de calefacció 

aerotèrmica o geotèrmica, o d’altres). 

 

• Sant Julià ha delegat el servei d’abastament d’aigua municipal a la futura empresa pública del Consell Comarcal. 
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• Acabar de desenvolupar l’estudi per conèixer el nivell de nitrats de l’aigua de les Set Fonts, que s’ha de preservar costi el que costi: no 

només per la seva bellesa sinó perquè la deu dota del 28,77% d’aigua que consumeix cada any el municipi. 

 

• L’arbrat del municipi diferencia i transmet la qualitat de vida que es respira a Sant Julià. Cal tenir-ne cura, i fer-ne un adequat 

manteniment a via pública. Cal elaborar un catàleg d’arbres monumentals per garantir-ne la preservació. La flor serà present a via 

pública amb més força que mai, i es participarà en el projecte d’àmbit català Viles florides. 

 

• Cal una agricultura i ramaderia de valor afegit, de productes que apostin per la qualitat: formatgera, vitivinícola, etc. Facilitar tant com 

ens sigui possible iniciatives que vagin en la direcció del foment del consum de productes locals -que tendeixen a utilitzar el mínim de 

transport (Km 0). Cooperar amb iniciatives supramunicipals per dur-ho a terme. 

• Continuar l’aplicació del pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat. Fer nostra la proposta de la UE (març de 2007) de reduir les emissions de CO2 

del municipi en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament 

energètic procedeixi de fonts renovables. Aquest és el granet de sorra que cal posar des de Sant Julià per lluitar contra el canvi climàtic. 

 

• Cal treballar per l’eradicació de les conductes incíviques a via pública, especialment per evitar les defecacions de gossos. Ser un 

Ajuntament proper i dialogant no està renyit amb aplicar el criteri d’autoritat quan és necessari. 
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NOVES TECNOLOGIES 

 

 

Estem en la societat de la informació. Les noves tecnologies han canviat la nostra vida. I donen valor afegit a pobles com Sant Julià i Vilalleons, 

on les possibles barreres físiques o de desplaçament queden superades gràcies a tots els serveis que ens ofereix Internet. Però en l’àmbit de les 

noves tecnologies encara hi ha feina a fer: 

 

 

• S’han unificat els equipaments de l’Ajuntament amb fibra òptica, per reduir costos en telecomunicacions i poder oferir un millor servei a 

la nostra ciutadania. 

 

• L’ajuntament ha impulsat un conveni de gestió de les càmeres de seguretat amb el Departament d’Interior. 

 

• Donar un servei de Wi-Fi obert a les principals places i equipaments del nostre poble. 

 

• Millorar encara més la cobertura de telefonia mòbil al municipi, sobretot forçant a les operadores privades a implantar les noves 

tecnologies de les seves xarxes. 
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• Els edificis municipals estan controlats des de l’Agència Local de l’Energia d’Osona (Consell Comarcal) així els nivells d’eficiència 

energètica han millorat de forma molt important. 

 

 

 

GOVERNACIÓ 

 

 

L’Ajuntament de Sant Julià emana del principi de democràcia. Per això sempre procura aplicar la legalitat vigent, d’una manera neutral i 

equitativa, sota el principi de justícia i de no discriminació. Aquests són valors irrenunciables, que fan del nostre Ajuntament una institució 

honesta i transparent. 

 

 

• Continuar vetllant, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient i eficaç. En aquest 

mandat, s’aplicarà la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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• Tothom pot accedir a treballar per l’Ajuntament. Les convocatòries de personal continuaran sent públiques i notòries, perquè tothom hi 

tingui accés. 

 

• El conveni laboral aprovat regirà la relació dels treballadors amb l’Ajuntament. Finalment el personal té el primer conveni laboral de la 

història de l’Ajuntament. Ara la plantilla que porta el dia a dia del poble disposa d’un document que regula el seu marc laboral. 

 

• Es procurarà fer una millor gestió en recursos humans, avançant en la descripció de llocs de treball, d’estudi de costos, de plantilla i de 

retribucions. S’implantarà un programa informàtic de gestió dels recursos humans. 

• Continuar defensant una via dialogada amb l’Ajuntament de Calldetenes pel que fa al contenciós sobre la Font d’en Titus. Continuar 

reclamant que s’apliquin criteris tècnics per resoldre el conflicte, perquè això permetria aclarir tot l’entramat legal. 

 

• Millorar els recursos tècnics del Servei de Vigilància Municipal i mantenir l’estreta coordinació que ja tenen amb el cos de Mossos 

d’Esquadra. 

 

• Millorar en la gestió de les diferents concessions administratives existents en els equipaments municipals. 
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PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 

 

L’Infovilatorta.cat i la revista Vilatorta han de donar a conèixer totes les iniciatives de l’Ajuntament. Es continuarà fent veritable difusió de la 

contractació pública i la gent del poble s’assabentarà de les convocatòries de treball, dels nous projectes que s’endeguen, dels nous serveis que 

s’ofereixen, etc. La nova web vilatorta.cat és la porta d’entrada a l’Ajuntament de Sant Julià, i està oberta les 24 hores del dia. Les sessions 

públiques, com el Ple, s’anuncien amb antelació per múltiples mitjans i fins i tot el públic disposa de documentació. 

 

S’ha portat el concepte de participació ciutadana a tots els àmbits de l’activitat i de la decisió. Continuar impulsant reunions amb els veïns per 

prendre les decisions més importants pel municipi i els projectes que es proposin . Seguir escoltant el ciutadà, fent-lo partícip i protagonista 

actiu de les activitats, serveis i projectes i implicar-lo en la vida municipal. 

 

• Crear l’Infovilatorta 0.0: les notícies de l’Infovilatorta seran presents físicament en els principals equipaments del poble. 

 

• Impulsar més tràmits telemàtics a la web de l’Ajuntament. Treballar perquè fins i tot els tràmits de pagament es puguin fer a distància, 

per evitar desplaçaments a la ciutadania. 

 

• Per un Ajuntament del segle XXI, caminar cap a l’administració electrònica, per ser més eficients i donar millor servei a la ciutadania. 
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• Des de l’Ajuntament cal continuar exercint el respecte i el diàleg amb les entitats del poble, amb les associacions de veïns del municipi, 

així com també amb les altres forces polítiques. 

 

• Mantenir les reunions de govern obertes: cal rendir comptes en reunions periòdiques. Els projectes que endegui l’Ajuntament tiraran 

endavant amb el màxim consens possible. 

 

• Fomentar la participació dels vilatants amb l’assistència als Plens municipals: convidar a les associacions o empreses, etc. 

 

 

HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

 

Durant l’últim mandat, l’Ajuntament de Sant Julià ha millorat la seva situació financera. I ho ha fet racionalitzant la despesa, i millorant la 

gestió. La taxa d’escombraries ha disminuït per primera vegada en molt de temps. S’han promogut bonificacions fiscals, i l’Ajuntament no ha 

aprovat mai cap augment d’impostos per sobre de l’IPC. 

 

La regidoria d’Hisenda també actua com a règim intern. Ajuda l’alcaldia en gestió de recursos humans. I aglutina tots aquells serveis generals 

que són comuns a tots els equipaments de l’Ajuntament (climatització, alarmes, etc.) 
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• Cal seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. Continuar fent comprensible el pressupost municipal perquè els veïns el 

puguin conèixer. 

 

• La revitalització del comerç local ha de ser una prioritat per això cal treballar estretament amb l’Associació de Comerciants perquè la 

gent del poble aposti pel comerç local. Aplicar les mesures que apuntava l’estudi de comerç redactat l’any 2014. 

 

• Donar suport a les empreses de la zona industrial, atenent les seves demandes i ajudant a aprofitar el valor afegit que suposa la nova 

sortida 189 a l’Eix Transversal. 

 

• Millorar el Polígon industrial en tots els seus àmbits. Actualment s’ha ampliat i millorat l’aparcament. El nou projecte per la construcció 

del vials per vianants i bicicletes del polígon al centre del poble incidirà directament amb la millora del polígon. 
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JOVENTUT I SALUT 

 

 

Continuar al costat de la gent jove. Ells són el futur. El Punt jove Tortí aquests darrers anys s’ha despertat. Amb més pressupost, més personal i 

activitats renovades. El jovent també ha demostrat que quan cal es posen al servei del - poble. 

 

 

• Dotar el punt jove de més recursos per poder fer més activitats. 

 

• Crear el Casal de nens i joves perquè sigui una entitat activa amb seu al nou edifici de l’Escorxador. 

 

• Continuar potencial el Consell d’Infants. 

 

• El punt jove centra els recursos en lluitar contra l’atur juvenil. Aplicar el programa “Garantia juvenil”, impulsat per la Unió Europea. 
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• Impulsar un programa de prevenció en matèria de drogues, perquè és en edat juvenil on són més exitoses les intervencions 

comunitàries en aquesta matèria. 

 

• Continuar al costat dels Tupinots – Consell de joventut. Cal assegurar les seves activitats anuals, amb un programa de compromisos 

mutus, que si es compleix dotarà l’entitat amb més recursos. 

 

• Redactar, amb la complicitat de la gent jove, un nou Pla de Joventut que reflecteixi la política juvenil que seguirà l’Ajuntament en els 

propers anys. 

 

• Continuar el Casal-camp de treball, amb més empenta que mai, i més equitat en l’accés. 
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IGUALTAT 

 

 

De la regidoria d’Igualtat en depenen les polítiques orientades a eliminar les discriminacions per raó de gènere i les orientades a les dones. 

Com a polítiques de Dona en destaca, per exemple, la promoció dels recursos que les administracions posen a disposició de les ciutadanes del 

nostre país. 

 

• La regidoria d’Igualtat també contempla totes les polítiques LGTBI, orientades a eradicar les discriminacions al municipi per raó 

d’orientació sexual, especialment en les persones lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i transgèneres. 

 

• Les directrius d’aquesta nova regidoria són les assenyalades en el “Pla marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de 

gènere a Osona”, i també pel “Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona, 2016-2020” ambdós aprovats pel Consell Comarcal d’Osona. 

Aquests Plans ha de ser el marc en el qual es desenvolupin les polítiques d’Igualtat en el nostre municipi. 

 

• La nova regidoria s’articula amb les administracions supramunicipals, especialment la conselleria de Dona del Consell Comarcal d’Osona 

i la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 
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CONSUM 

 

La regidoria de Consum impulsa polítiques de consum responsable i defensa els drets dels consumidors entre la ciutadania del nostre municipi. 

 

• La nova regidoria ha de beure de l’experiència acumulada en l’última legislatura, en què l’Ajuntament, quan ha aglutinat i liderat les 

reclamacions dels consumidors, ha aconseguit resoldre greus problemes pel municipi. El màxim exponent d’aquesta bona experiència 

va ser la solució a la problemàtica crònica de manca de cobertura mòbil. 

 

• La regidoria té entre les seves competència la relació amb la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor, que periòdicament visita el 

municipi. També s’articula amb l’Oficina comarcal d’atenció al consumidor. 

 

• La nova regidoria s’articula amb les administracions supramunicipals, especialment la conselleria de Consum del Consell Comarcal 

d’Osona i el Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. 
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VILALLEONS 

 

Per primera vegada des de 1946, el Ple municipal es va desplaçar a Vilalleons el 2013 i hi aprovà un Pla d’Actuació Municipal. Gràcies a això, 

en el mandat 2011-2015 Vilalleons ha sigut objecte d’actuacions molt necessàries: l’arranjament d’una zona verda a l’entrada del poble i de la 

plaça dels castanyers. I la construcció d’un hidrant que l’ha de protegir en cas d’emergència, entre altres. A més, el Wi-Fi obert va arribar a 

Vilalleons abans que a Sant Julià. 

 

En el mandat 2015-2019 s’ha executat el nou accés a l’Eix Transversal, molt útil per tota la gent que viu a la zona de Vilalleons. El Pla de millora 

urbana número 5, amb l’arranjament de l’aparcament i dels darreres del carrer de l’Era, cosa que ha fet millorar molt la imatge del petit i bonic 

poble de Vilalleons. S’ha arranjat el camí de la Mata, eixamplant una mica el voral i fent arribar gas natural a les masies del recorregut del camí, 

cosa inaudita fa uns anys gràcies a la gestió política de l’Ajuntament 

De forma ordinària, la regidoria de Vilalleons està amatent a les reivindicacions del veïnat, sobretot a través de l’Associació de Veïns de 

Vilalleons. 

 

Els punts on es treballarà: 

 

• Millora de la vialitat i de l’enjardinament del nucli. 

 

• Que l’antic ajuntament continuï gaudint dels serveis que li calen 
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• En general, desenvolupar a Vilalleons polítiques de desenvolupament rural, per aconseguir que la gent que hi viu s’hi puguin guanyar 

la vida. En aquest sentit: compatibilització de l’agricultura i de la ramaderia amb la protecció del medi ambient, permetre i donar valor 

als productes de quilòmetre 0 (escorxadors de baixa capacitat, cultiu de la vinya...) 

 

SISTEMA DE SEGUIMENT I LA RENDICIÓ DE COMPTES  

El Pla de Mandat esdevé el full de ruta que ha d'orientar l'acció de govern del nostre Ajuntament pels propers 4 anys. Per tant, no és una mera 

declaració d'intencions sinó que en ell s'hi recullen les principals prioritats i actuacions que es duran a terme. Per fer d’aquest document de 

planificació estratègica un element viu i transformador, el seu seguiment i la consegüent rendició de comptes esdevenen centrals. És per això que 

s'ha previst disposar d’una plataforma virtual on poder consultar la informació bàsica sobre el Pla de Mandat i la seva execució, de tal manera que 

se n'asseguri la transparència envers la ciutadania. Aquesta informació serà actualitzada per part del personal tècnic de l'organització i es 

contrastarà internament. 

 

 

 

 

 

 


