
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 

DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                

Núm.  PLE2019000008  
Caràcter:  Sessió Extraordinària 
Data: 15 de juny de 2019 
Horari: De les 12:00 hores a les 13 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 

ASSISTENTS 

Joan Carles Rodríguez Casadevall 
Montserrat Piqué Val 
Lluís Solanas Roca 
Cristina Suñén Vilamala 
Marc Vilarrasa Codinach 
Divina Costa Muntadas 
Lluís Vilalta Vivet 
Gemma Rico Botia 
Joan Ramon Santisteve Arranz 
Silvia Costa Campà 
Jaume Vilella Ramoneda 
 
 

ABSENTS 

 Cap 

ORDRE DEL DIA 

1.- CONSTITUCIO DE LA CORPORACIO 

2.- ELECCIO DE L'ALCALDE 

3.- PRESA DE POSSESSIO 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

A la sala de Plens de l’Ajuntament, essent les dotze hores del migdia del dia quinze de 
juny de dos mil dinou, de conformitat amb els articles 195 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general, el 37.1 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret  2568/1986, 



 

 

 

 

de 28 de novembre,  concorren els/les regidors/es electes sortits de eleccions locals 
convocades pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, el senyors Joan Carles Rodríguez  
Casadevall, la senyora Montserrat Piqué Val, el senyor Lluís Solanas Roca, la senyora 
Cristina Suñén Vilamala, el senyor Marc Vilarrasa Codinach, la senyora Divina Costa 
Muntadas, el senyor Lluís Vilalta Vivet, la senyora Gemma Rica Botia, el senyor Joan 
Ramon Santisteve Arranz, la senyora Silvia Costa Campà i el senyor Jaume Vilella 
Ramoneda, que constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, atès que han 
comparegut tots i totes  per a celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de 
l'Ajuntament. 

 

Declarada oberta la sessió, per part de la secretària es llegeixen els noms i cognoms 
dels senyors regidors electes que assisteixen a la sessió, que presenten les 
corresponents credencials. 
 
A continuació es procedeix a formar la Mesa d’Edat amb els/les  regidors/es electes de 

major i menor edat, serà presidida pel de major edat i de la que serà secretària la de la 

Corporació, segons estableix l'article 195-2, de la llei orgànica 5/1995, de 15 de juny, i 

l'article 37-2, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals. La designació correspon al senyor Lluís Solanas, regidor assistent de major 

edat, que presideix la Mesa,  la senyora Divina Costa Muntadas, regidora de menor 

edat, i Rosa Martínez Costa, secretària de la Corporació. 

 
La Mesa d’Edat comprova cadascuna de les credencials i seguidament la secretària, 
per ordre de la presidenta, fa una lectura a les disposicions aplicables a la constitució 
dels nous ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei orgànica 
5/1985, i 37 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
Tot seguit la secretària informa que tots els regidors electes han lliurat les 
corresponents declaracions de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i  la presidenta 
convida als regidors electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa 
d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com 
estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 9 de juny, obtenint 
com a resultat que als reunits no els afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda.  
 
A continuació, d’acord amb el que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei 
orgànica 6/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, modificat per la Llei 
orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal 
d'adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar 
o prometre acatament a la Constitució, per això per part de la senyora Divina Costa es  
formula la següent pregunta a cadascun dels candidats electes: 
 

"-Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la 
constitució com a norma fonamental de l'Estat?" 

 



 

 

 

 

Contestant el senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall: - Per imperatiu legal, 
ho prometo. 
Contestant la senyora Montserrat Piqué Val: - Per imperatiu legal, sí, ho 
prometo. 
Contestant el senyor Lluís Solanas Rocas: - Per imperatiu legal, sí, ho prometo. 
Contestant la senyora Cristina Suñén Vilamala: - Sí, ho prometo per imperatiu 
legal. 
Contestant el senyor Marc Vilarrasa Codinach: - Sí, ho prometo per imperatiu 
legal. 
Contestant el senyor Lluís Vilalta Vivet: - Per imperatiu legal, sí, ho prometo. 
Contestant la  senyors Gemma Rico Botia : - Per imperatiu legal, sí, ho 
prometo. 
Contestant el senyor Joan Ramon Santisteve Arranz: - Per imperatiu legal, sí, 
ho prometo.  
Contestant la senyora Silvia Costa Campà: - Sí, ho prometo, per imperatiu 
legal. 
Contestant el senyor Jaume Vilella Ramoneda: - Sí, ho prometo, per imperatiu 
legal. 
 

El vocal de la Mesa d’edat, senyor Lluís Solanas Roca, formula la pregunta a la 
candidata electa Divina Costa Muntadas, que respon: -Per imperatiu legal, sí, ho 
prometo. 
 
 
 

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 

 
Formulada i resposta la pregunta per part de tots els regidors, la Mesa declara 
constituïda la Corporació en la forma següent: 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, per la llista electora d’Acord per Vilatorta i 
Vilalleons-Acord municipal. 
 
Montserrat Piqué Val, per la llista electora d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Lluís Solanas Roca, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Cristina Suñén Vilamala, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Marc Vilarrasa Codinach, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Divina Costa Muntadas, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Lluís Vilalta Vivet, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal.  



 

 

 

 

 
Gemma Rica Botia, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Joan Ramon Santisteve Arranz, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-
Acord municipal. 
 
Sílvia Costa Campà, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
Jaume Vilella Ramoneda, per la llista electoral d’Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord 
municipal. 
 
 

ELECCIÓ DE L'ALCALDE 

 
Immediatament després de la constitució de la Corporació la secretària que subscriu, 
per ordre de la presidenta, dóna lectura de l'article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, que estableix el procediment per a l'elecció de l'alcalde. 
 
Es presenten com a candidat per a alcalde el regidor que encapçala l’única llista que 
va concórrer a les eleccions municipals: 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, de la llista electoral Acord per Vilatorta i Vilalleons-
Acord municipal, amb 1.348 vots obtinguts a les eleccions. 
 
Efectuada la votació a mà alçada, es produeix el següent resultat: 
 

Joan Carles Rodríguez i Casadevall, onze (11) vots 
 
Essent el nombre de vots dels regidors el de onze, ha obtingut la majoria absoluta el 
candidat senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall, de conformitat amb l'article 196 
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny. 
 
A la vista del resultat de l'escrutini la presidenta de la Mesa d'Edat proclama alcalde 
electe de l'Ajuntament al senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall que encapçala la 
llista Acord per Vilatorta i Vilalleons-Acord municipal. 
 
 

PRESA DE POSSESSIÓ 

 
Acte seguit, d’acord amb els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, i 40-2, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, per part de la presidenta de la Mesa d’Edat es formula al senyor Joan Carles 
Rodríguez i Casadevall, la següent pregunta: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la 
constitució com a norma fonamental de l'Estat?" 



 

 

 

 

 
Contestant el senyor Joan Carles Rodríguez i Casadevall: -Per imperatiu legal, 
ho prometo. 
 

En aquest moment el nou alcalde rep la vara d’alcalde de mans del President de la 
Mesa d’edat.  
 
Es produeix un llarg i fort aplaudiment a la sala de Plens. 
 
Complert l'objecte de la convocatòria, l’alcalde exposa que tots els regidors i regidores, 
que ja han pres possessió del càrrec, volen fer constar en aquest acte el seu 
compromís per la independència de Catalunya, considerant els drets i potestats que 
els atribueix el seu status quo, i en aquest sentit llegeix el següent text proposar per 
l’Associació de Municipis per la Independència” que han promès tots els regidors i 
regidores: 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís 
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada”. 
 
Després d’aquesta intervenció que l’alcalde ha fet en nom de tots els regidors es 
produeix un aplaudiment per part del assistents a l’acte. 
 
A continuació l’alcalde vol expressar el que per ell significa el poble, i ha considerat 
adient la lectura del pròleg d’Anton Carrera del llibre “Història de Sant Julià de 
Vilatorta” de Josep Romeu: 
 
“NOTES BREUS SOBRE UNA GEOGRAFIA ÍNTIMA 

En aquell indret de la Plana de Vic on, des de l’origen del temps, l’aurora, en llevar-se, 

mostra la seva pell color de pètals de rosa, hi ha un poble de característiques 

especials. 

La singularitat del lloc que qualsevol visitant, per gota sensible que sigui a la bellesa, 

pot constatar s’explica per la concurrència d’elements naturals de la més diversa 

fesomia. Tots convenen a donar aquest to peculiar i, deixeu-m’ho dir, infreqüent a la 

nostra vila. 

L’enronden els conreus, i, tot d’una rouredes, alzinars i colles de pins pinyoners poblen 

comes i turons de perfils i rodonors femenines just on acaba la Plana o comencen les 

Guilleries. 

Sobre el puig més pròxim es veuen cimejar les runes del <<castell>>. Vistes des dels 

carrers del poble donen la sensació de restar en vigilància permanent. Certes tardes 

ventoses i d’atmosfera seca, els seus carrers cisellats semblen a tocar. Es tracta de 

dues parets grisoses per on s’arrapen les heures amb lentitud de segles i d’una 



 

 

 

 

cambra estreta i alta coneguda com la <<presó de la princesa>>. Tot plegat bastit 

sobre un bloc immens de roca que en garanteix el basament. 

La frondositat arbòria, tan silvestre com urbana, fa del municipi un jardí botànic obert a 

tothom. 

Avingudes de til·lers ufanosos s’encreuen amb carrers d’àlbers i plàtans. Camins 

ombrejats per moreres. I, pels jardins, exemplars magnífics de cedres. L’exuberància 

vegetal es manifesta, d’una manera particular, al parc de la Font Noguera, més 

conegut per <<les Set Fonts>>. 

L’orenga pròspera entre l’herbei dels marges; per les basses, el Papiol; braçats 

d’espígol per les pedreres; tous de sajolida pels sorrals i, pels pedregars, coixins de 

farigola. 

Les aigües subterrànies hi són abundoses i afloren en forma de deus, biots i fonts que 

no paren de rajar, vet aquí una riquesa indiscutible. 

Cases dels segles XVI, XVII i XVIII, amb llindes gravades que ho testimonien, donen 

caràcter al que podríem anomenar la zona antiga.  

Pròximes a la carretera, envoltades de verdor, sovintegen les torres de bella factura 

modernista, evocadores del prestigi que les aigües locals havien tingut entre la classe 

benestant barcelonina de primers de segle. 

La presència en el nostre terme de terres argilo-margoses va propiciar, segles enrere, 

la proliferació d’una manera d’indústria familiar destinada a produir objectes de fang. I 

bé, a causa d’aquest ofici, tan noble de tan antic, la vila va ser coneguda arreu amb el 

sobrenom de <<Sant Julià de les Olles>>. 

Els avenços tecnològics dels temps actuals han provocat, però, la davallada de la terra 

cuita i, a hores d’ara, a Sant Julià només hi ha un obrador de terrissa: una família, amb 

la clara actitud testimonial, es dedica a aquesta manufactura, sobretot en el vessant 

decoratiu. 

La morositat hivernal es trenca de cop i volta i la primavera irromp sense avís previ. 

Torna a iniciar-se el cicle màgic, sorprenent, diàfan poder de la natura. Per tot arreu 

domina la vivacitat esmolada del verd. D’entre els arbres, el roure és el darrer en 

treure fulla. Quan ho fa, es pot garantir que el fred és fora. El roure és un arbre que no 

es deixa enganyar mai pels primers esclats primaverals. És de mena cautelosa, per 

això esdevé centenari. 

A l’estiu, l’aire s’omple de xiscles d’infants i d’orenetes. L’estiu és l’època dels infants 

per excel·lència. Tancades les aules, es passen el dia amunt i avall dels carrers, anant 

i venint del poble a les piscines i de les piscines al poble. A sol post, s’organitzen 

competicions esportives per a tots els gustos. Els dissabtes al vespre sardanes. 



 

 

 

 

La tardor s’hi manifesta policroma. És el temps dels bolets i el bosc és el protagonista 

d’excepció. Amb les primeres rufagades, les fules de coure de l raïmera cauen sobre 

l’aigua del safareig i naveguen manades pel vent de novembre. 

Això no vol pas dir que Sant Julià de Vilatorta no tingui el seu aspecte negatiu. Hi ha 

dies d’hivern que, com a la resta del país, sembla que el món us vingui a sobre: el fred 

i la grisor són tan intensos que penetren fins al moll dels ossos. Ben mirat, és la 

imperfecció que fa que aquest racó de món no sigui el paradís terrenal. 

Obligades doblement per raó de veïnatge i per necessitat d’economia municipal, les 

poblacions de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons formen una sola entitat administrativa. 

Les enllacen quatre quilòmetres de carretera enquitranada des de la qual es pot 

contemplar un paisatge esplèndid centrat per la massa compacta de la ciutat de Vic. 

Vilalleons és, bàsicament, un terme format per cases de pagès, i un petit nucli al redós 

de l’església parroquial. Les cases de pagès, en la seva majoria en perfecte estat d´ús 

i conservació, són una mostra modèlica d’arquitectura rural de la Catalunya agrària. Es 

troben inserides en una geografia d’una bondat i d’una serenor sorprenents. 

Acabada la lectura vol fer referència a persones que l’han precedit en el càrrec i 

esmenta Miquel Pallàs, autor dels esgrafiats del Casal Núria i del parc de les Set 

Fonts, que seran objecte aquesta legislatura d’actuacions de restauració.” 

 
També té un record per als seus quatre avis, dels pares de la Mercè, explica la història 
del seu avi Pepet, d’esquerres tota la seva vida i dels fets viscuts durant la guerra civil 
al Gili, i de l’àvia Mercè, que va ser una dona molt feliç a pesar de les vicissituds que 
va haver de viure. I dels pares d’en Joan Rodríguez: de la seva mare Bien, persona 
d’ideologia de dretes, amant de la disciplina i de l’ordre, i del pare, Joan, treballador de 
la brigada de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, de la qual cosa se’n sent 
especialment orgullós i s’emociona al recordar-lo.  
 
Fa un agraïment especial a l’Anna, per estar al seu costat i donar-li suport malgrat la 
dedicació que requereix el càrrec d’alcalde. 
 
Dona gràcies als companys i companyes que han acceptat l’oferiment de formar part 
de la candidatura, que considera un regal enverinat. Els demana capacitat, energia, 
temps per dedicar-hi i aprenentatge. Considera que la llista única que suposa un Ple 
monocolor els ha d’esperonar a fer un govern obert, a ser transparents, càrrecs públics 
honestos i amb una conducta ètica d’acord amb un codi que cal subscriure. La llista 
única suposa una gran responsabilitat i dirigint-se a tots els presents, els demana 
comprensió, els dubtes i el debat públic és enriquidor, evitant rumors i notícies no 
contrastades. S’enceta un debat amb molta responsabilitat. És una llista que 
representa al poble, la diversitat entre els regidors dona representativitat a tot el poble. 
 
Finalment fa referència al procés, i a la coincidència actual amb la fi vergonyosa 
d’aquest procés i esmenta les persones amb les que ell ha tingut un tracte directe: 
Marta Rovira, per la qual té un emocionat record; Josep Rull, persona afable a qui va 



 

 

 

 

unir un esforç per fer avançar Catalunya; Dolors Bassa, dona progressista, i Carles 
Mundó, exconseller de Justícia, persona exemple de ferms valors democràtics. 
 
La part final del discurs de l’alcalde va dedicat als nens i nenes que estan a la Sala i 
els diu: “Aquests propers quatre anys, van per a vosaltres!. 
 
No havent-hi cap més tema per tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió agraint 
l’assistència a tots els presents a l’acte. 

 

Signat electrònicament. 
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