
ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm. 6/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data: 10 de juny de 2015 
Horari: de les  8 a ¾ de 9 del vespre 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
ASSISTENTS 

 
- Joan Carles Rodríguez i Casadevall, alcalde 
- Santi Garolera i Comas, regidor, segon tinent d’alcalde 
- Jaume Vilella i Ramoneda, regidor, tercer tinent d’alcalde 
- Adelaida Costa i Canadell, regidora, s’incorpora iniciada la sessió 
- Trini Subirana i Arumí, regidora 
- Josep Maria Company i Sala, regidor, primer tinent d’alcalde 
- Jaume Miravet i Peris, regidor 
- Maria Carme Sala i Vila, regidora 
- Marc Vilarrasa i Codinach, regidor 
- Lluís Vilalta i Vivet, regidor 
- Rosa Martínez Costa, secretària 

 
ABSENTS 

 
- Feliu Puigbò i Coll, regidor, que s’excusa. 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

 
A. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 20 de maig de 2015, que s’aprova per unanimitat dels nou 
regidors presents dels onze que legalment componen el Ple, sense cap esmena. 
 

Tot seguit l’alcalde comença un torn d’intervencions en motiu de la finalització de 

legislatura i ho fa referint-se primer als regidors que no han format part del seu equip 

de govern: al senyor Feliu Puigbò, que lamenta no estigui present a la sessió, el 

descriu com a adversari i contrincant polític del qual recorda la seva participació i 

col·laboració en diversos àmbits relacionats amb el poble molt abans que fos regidor 

de l’Ajuntament, de fet l’alcalde explica que quan ell era petit i anava a la coral recorda 

que en Feliu passava les lletres de les cançons a l’ordinador quan encara no s’hi 

treballava habitualment. El considera una persona d’idees avançades i progressista, 



col·laborador de l’anterior alcalde Joan Rosell i amb una trajectòria important per 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

A la regidora Maria Carme Sala li agraeix la seva manera de ser, directa, que parla clar 

i que diu les coses tal com ragen. Afegeix que ha esta un plaer i que el poble necessita 

persones com ella. Recorda les responsabilitats que va tenir quan va estar al govern i 

que no varen ser precisament fàcils.  

En relació als companys de govern que pleguen els diu que primer de tot ha estat un 

honor treballar-hi. A la senyora Adelaida Costa li fa un agraïment per l’assumpció 

inicial de les responsabilitats d’hisenda i noves tecnologies, amb una dedicació que la 

situació personal i professional va obligar a modificar, havent de renunciar a les 

delegacions i retribucions. Finalitza dient que ha estat un plaer per la frescor i per la 

solvència tècnica que ha demostrat sense tenir experiència. 

A continuació es dirigeix al regidor Josep Maria Company: li diu que políticament ha 

crescut al seu costat, compartint reunions intempestives que finalment han donat el 

seu resultat, li agraeix tot el treball que ha dut a terme i la insistència en fer arribar el 

nom de Sant Julià de Vilatorta a tot arreu on ha pogut.  

Al regidor Jaume Vilella li diu que ha quedat demostrat que en política no és necessari 

començar plegats per acabar en el mateix camí. Li agraeix la capacitat per dirimir els 

interessos particulars dels públics, per la dificultat que té fer això en favor d’una 

neutralitat del govern i de treballar per a tothom. En to irònic el qualifica de 

“cascarràbies” particular d’Acord per Vilatorta i Vilalleons que per sort no  serà en cap 

més reunió. Acaba dient-li, seriosament, que el trobaran a faltar. 

L’alcalde atorga la insígnia de plata als regidors que acaben el seu mandat, en 

reconeixement de la seva dedicació al poble de Sant Julià de Vilatorta.  

Finalment els regidors que han rebut el reconeixement fan la seva intervenció: 

En primer lloc, la senyora Maria Carme Sala: 

“Benvolguts,  

Jo,  Ma Carme sala, fins avui regidora de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, vull 

que quedi constància que per mi ha estat un honor i un gran privilegi formar part del 

Consistori durant dues legislatures; la primera dins l’equip de govern i la segona a 

l’oposició. 

Ha estat també una satisfacció poder treballar pel poble on he nascut i viscut tota la 

vida; on viuen els meus fills i els meus néts. Contribuint a aconseguir un nivell de 

benestar per a ells i per a tothom, a través de les millores que s’han assolit amb la 

feina de tots. 

Estic molt orgullosa de ser vilatortina, i que el nostre poble sigui un lloc ideal per viure. 

Per últim, vull expressar el meu agraïment més sincer als meus companys i a les 

persones que varen creure en mi. He estat envoltada d’amics que aprecio i estimo 

moltíssim, i que m’han fet sentir molt còmode en tot moment. 

A partir d’ara, sóc una voluntària més. Per tot el que necessiteu, estic a la vostra 

disposició. 

Ens veiem pel poble. 

Moltes gràcies” 

 

Els assistents li dediquen un fort aplaudiment. 

 

 



 

El senyor Jaume Vilella explica que tal com ja ho va comentar en els actes de 

companya electoral, ha estat molt a gust, perquè ho ha fet voluntàriament com ho ha 

fet quan ha col·laborat en diferents entitats, i ara amb responsabilitats com a regidor 

que considera molt important, ha estat a l’Ajuntament vuit anys a l’oposició volent 

treballar més i quatre anys a l’equip de govern que li han permès fer-ho tant com ha 

volgut, dins la divergència, però amb una fórmula que ha funcionat, gràcies al cap del 

grup que ha sabut articular un equip. Continuarà treballant pel poble des de diferents 

àmbits. Fa un agraïment a tot el personal de l’Ajuntament amb el que sempre s’ha 

sentit bé, i el qual cada quatre anys ha de conèixer i adaptar-se a noves persones i 

acaba dient irònicament que la feina es fa malgrat els polítics. 

 

Tots els assistents fan un fort aplaudiment. 

 

Visiblement emocionat, el senyor Josep Maria Company té unes paraules d’agraïment 

per a tothom, sobretot a la família, especialment a la seva dona, que han tingut  

paciència  per permetre-li dedicar-se al càrrec de regidor;  a l’equip de l’AVV pel qual 

sobren paraules d’agraïment;  a la gent que l’ha motivat i de vegades criticat, a totes 

les persones agraïdes, a totes les entitats, a tot el personal de l’Ajuntament per la seva 

paciència envers la seva persona i als quals diu que trobarà a faltar. Considera que ha 

estat un privilegiat perquè ser regidor li ha permès conèixer persones que han aportat 

molt al poble. Finalment desitja molta sort a l’Ajuntament. I acaba amb un “Salut i 

collons” i llegeix: 

“Vaig voler treballar 

per la causa de tots, 

pel meu poble que avança 

cap a dies millors, 

cap a dies amables 

inundats de claror. 

 

Ara em toca plegar: 

han estat dotze anyades! 

Accepteu els encerts, 

perdoneu les errades 

i rebeu del company 

una forta abraçada.” 

 

Els assistents fan un fort aplaudiment 

 

Acabades les intervencions dels regidors presents que pleguen, intervé el senyor Marc 

Vilarrasa per agrair a en Feliu que confiés en ell perquè tot va començar quan ell li va 

fer una proposta. Explica que una trobada amb en Jaume Vilella el va decidir a 

treballar amb l’equip de govern i que el trobarà a faltar molt.  

 

Tots els assistents fan un fort aplaudiment. 

 

En aquest moment, essent dos quarts de nou, s’incorpora a la sessió la regidora 

Adelaida Costa, qui fa la darrera intervenció fent constar que les circumstàncies de la 

seva vida l’han obligat a aparcar les responsabilitats inicialment assumides, i mostra 

agraïment a tota la gent per la paciència que han tingut amb ella. 

 



 
Es produeix un fort aplaudiment per part de tots els assistents. 
 
L’alcalde dóna per acabada la sessió, de la qual com a secretària en transcric la 
present acta. 
 
 
La secretària-interventora 
 
 
 
Rosa Martínez Costa 
 

 

 

 


