
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2019000004  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 29 d´abril de 2019 
Horari: De les 20:00 hores a les 21:20 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Francesc Hervías Rodriguez, Regidor 
Lluis Vilalta Vivet, Regidor 
Lluis Solanas Roca, Regidor 
Trinidad Subirana Arumi, Regidora 
Cristina Suñen Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Cristina Sola Mencio, Regidora 
Jaume Miravet Peris, Regidor 
 
Rosa Martinez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
Montserrat Piqué Val, Regidora, que s’ha excusat. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
2.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT EUROPEU 
3.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 
 
L’alcalde declara oberta la sessió i sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió 
de Ple de data 1 d’abril de 2019, proposant al Ple l’aprovació de la mateixa.  
 
S’aprova per unanimitat sense cap esmena 
 



 
 
 

 
 

2.0.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS LOCALS I AL PARLAMENT 
EUROPEU 
 
Tot seguit es fa el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions 
municipals i al Parlament Europeu que s’han de fer el dia 26 de maig de 2019. 
 
D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim 
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13 
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de 
novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997 la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de 
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les 
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes 
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig 
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys, amb el 
nivell d’estudis que exigeix la Llei Electoral. 
 
Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades 
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen en les meses electorals 
per les Eleccions municipals i al Parlament europeu de data 26 de maig de 2019: 

 
Càrrec Secció 1 – Mesa A Secció 1 – Mesa B 

President Martí Garcia Sabat Cristina San Juan Garriga 

1r vocal Laura Farrés Grau Martí Vidal Vallès 

2n vocal Marc Company Aguilar Montserrat Parés Ors 

President / 1r suplent Caterina Gubern Casares Andrea Pérez García 

President / 2n suplent Lluís Miquel Farrés Erra Judit Rodríguez Sanglas 

1r vocal / 1r suplent Neus Alsina Farré Raul Riera Roura 

1r vocal / 2n suplent Carla Camps Corderroura Maria Mercè Pallicer Llobet 

2n vocal / 1r suplent Francesc Xavier Company 
Vilar 

Tània Vélez Giménez 

2n vocal / 2n suplent Alex Godayol Martínez Guillem Ramírez Gallifa 

 
Càrrec Secció 2 – Mesa A Secció 2 – Mesa B 

President Montserrat Cerrada Carol Martí Vilamala Orra 

1r vocal Sònia Margarita General 
Hoces 

Xavier Torras Soler 

2n vocal Francesc Jiménez López Jordi Solé Molas 

President / 1r suplent David Erra Roma Josep Vilamala Muñoz 

President / 2n suplent Gerard Farrés Franch Núria Ordeig Vivet 

1r vocal / 1r suplent Pedro Creus Jurado Dolors Verdaguer Sanglas 

1r vocal / 2n suplent Gil Capdevila Parramon Maria Montserrat Riera 
Reig 

2n vocal / 1r suplent Maria de los Angeles 
Creus Gomara 

Ildefons Torrento Noguera 

2n vocal / 2n suplent Maria Dolors Ahís Barreda Josep Novellas Mir 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  
 



 
 
 

 
 

Primer.- Aprovar la designació dels presidents i vocals de cada mesa electoral, així 
com els respectius suplents i reserves. 
 
Segon.- Traslladar el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona per tal que 
procedeixi, d'acord amb el calendari electoral, a la notificació de la designació dels 
càrrecs dels membres de les quatre meses electorals del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcalde obre el torn de precs i preguntes, i el regidor Jaume Miravet demana 
informació sobre la problemàtica generada pel projecte de la Rambleta que preveu 
substituir els arbres del passeig. 
 
Respecte aquest tema l’alcalde exposa la preocupació de l’equip de govern i fa un 
relat des de l’origen del projecte inclòs en el Pla d’Actuació Municipal i en el programa 
electoral. Insisteix en que no ha estat un plantejament precipitat perquè el projecte ha 
estat objecte d’estudi per part d’un biòleg, especialista en arbrat urbà, qui els ha 
assessorat per prendre la decisió mes convenient al respecte.  
 
Afegeix que es tracta d’un vial on hi ha unes mancances evidents de serveis, com ara 
les canonades d’aigua de plom que travessen els solars de propietat privada, les línies 
elèctriques que són aèries, la inexistència dels serveis de gas i de telecomunicacions i 
la manca del sistema separatiu de clavegueram de residuals i pluvials. 
 
Exposa l’evolució del projecte des del seu origen amb la voluntat de conservar els 
arbres cap a un plantejament de substitució dels mateixos, procés justificat per la 
valoració de l’informe tècnic i per l’opinió dels veïns immediats, tenint molt en compte 
que la intervenció que en l’arbrat suposarien les obres d’urbanització i la possibilitat 
que tenen els veïns més immediats de tallar les branques que envaeixen la seva 
propietat, acceleraria el seu deteriorament. 
 
Assumeix que l’estudi tècnic sobre els arbres de la Rambleta s’havia d’haver 
encarregat prèviament a la redacció del projecte i que es va fer en posterioritat, 
motivant la modificació del mateix. Creu que l’informe està elaborat amb detall i arriba 
a una conclusió: si el projecte d’urbanització és necessari, l’arbrat no és compatible 
amb la seva execució. 
 
Per altra banda, l’alcalde assegura que a les reunions mantingudes amb els veïns que 
varen motivar l’encàrrec de l’informe tècnic, es va explicar que es respectaria el seu 
contingut i que havia de ser concloent. També diu que s’han demanat aclariments a 
l’informe, explicacions del tècnic en les reunions mantingudes amb els veïns...  
 
L’alcalde considera que totes les opinions són respectables, però que cal confiar amb 
els coneixements específics dels especialistes, en els quals s’ha basat l’equip de 
govern. Cal tenir en compte que hi ha recursos econòmics destinats al projecte i que 
tenir-los aturats suposa una despesa.  
 



 
 
 

 
 

Respecte el díptic que s’ha repartit per part de la Plataforma per conservar els 
plataners de la Rambleta, creu que hi ha demagògia, pressuposa que la presa de la 
decisió s’ha fet a la lleugera, tot i que l’alcalde dona valor a la recollida de firmes.  
 
El regidor Jaume Miravet creu que és molt important el plantejament de la substitució 
dels arbres i mostrar-lo als veïns que han signat el suport a la Plataforma per a la 
conservació dels arbres de la Rambleta. En aquest sentit, l’alcalde, explica quines són 
les espècies que segons el tècnic s’haurien de plantar, sota el criteri que cal diversitat 
d’espècies perquè el plataner està sobrerepresentat en el poble. 
 
Per altra banda el regidor Jaume Miravet demana si ja es disposa de l’informe del 
senyor Carles Puigferrat sobre la figura del  Marquès de la Quadra que dona nom a la 
plaça. El regidor Lluís Vilalta diu que l’informe s’està fent i que en la realització de 
l’estudi s’han trobat paral·lelismes amb altres accions benèfiques en el municipi. 
L’alcalde considera que és important saber quina reacció va tenir el poble en relació a 
aquesta donació. 
 
Abans d’acabar la sessió l’alcalde informa als membres de la Corporació que referent 
a la plaça d’enginyer només falten les entrevistes als candidats que han superat la 
resta de proves i que per tant en breu l’Ajuntament disposarà d’un enginyer municipal 
amb una dedicació estable. 
 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió, de la qual 
com a secretària en transcric la present acta. 
 
Signat electrònicament. 


