
 
 
 

 
 

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

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ                                                                                                
Núm.  PLE2022000002  
Caràcter:  Sessió Extraordinària-Urgent 
Data: 16 de març de 2022 
Horari: De les 21:45 hores a les 22:10 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament  

 
 

ASSISTENTS 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall, Alcalde 
Montserrat Piqué Val, Regidora 
Lluís Solanas Roca, Regidor 
Cristina Suñén Vilamala, Regidora 
Marc Vilarrasa Codinach, Regidor 
Divina Costa Muntadas, Regidora 
Joan Ramon Santisteve Arranz, Regidor 
Gemma Rica Botia, Regidora, assisteix per videoconferència. 
Jaume Vilella Ramoneda, Regidor 
Sílvia Costa Campà, Regidora 
Josep Torras Erra, Regidor 
 
Rosa Martínez Costa, Secretària-Interventora 

 
 

ABSENTS 
  
 Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT 
2.- MOCIÓ EN CONTRA DEL TANCAMENT DEL COL·LEGI EL ROSER I PEL 
MANTENIMENT DE L'OFERTA EDUCATIVA PLURAL DE SANT JULIÀ DE VILATORTA I 
ELS POBLES VEÏNS 
 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
L’alcalde dona la benvinguda als assistents i es disculpa pel retard en l’inici de la sessió. 
Agraeix l’assistència de tots els regidors i regidores, explicant que la regidora d’Educació 
ho farà via telemàtica per motius de salut. 
 



 
 
 

 
 

1.0.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT 
 
 
 
D’acord amb el que disposen els articles 98 del text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i 79 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, cal ratificar la urgència de la convocatòria del Ple, que l’alcalde 
justifica per la proximitat de la data de finalització del període de preinscripció per al curs 
2022-2023. 
 
La urgència es ratifica per unanimitat dels onze regidors i regidores presents. 
 
 
2.0.- MOCIÓ EN CONTRA DEL TANCAMENT DEL COL·LEGI EL ROSER I PEL 
MANTENIMENT DE L'OFERTA EDUCATIVA PLURAL DE SANT JULIÀ DE 
VILATORTA I ELS POBLES VEÏNS 
 
L’alcalde planteja la Moció amb intent de consens entre totes les parts implicades amb 
l’objectiu d’evitar el tancament del Col·legi El Roser. El text és el posicionament que ha 
pres l’Ajuntament amb aportacions de tot l’equip de govern. 
 
Exposa que el Patronat de la Fundació Puig i Cunyer, titular del Col·legi del Roser, ha 
comunicat el cessament de l’activitat. L’Ajuntament, al costat de la comunitat educativa 
vol evitar-ne el tancament malgrat no ser l’actor que en té la potestat. Diu que l’únic que 
pot revertir la situació és la Fundació Puig i Cunyer. 
 
L’alcalde agraeix la resposta del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, ja que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha entomat aquest tema en 
primera persona. Creu que el Departament pot obrir un nou període de preinscripció si 
s’aconsegueix revertir la situació.  
 
El Patronat de la Fundació Puig i Cunyer addueix en el comunicat del tancament del 
Col·legi del Roser motius com la baixa natalitat i la pandèmia, però l’equip de govern 
n’afegeix un altre: la mala gestió del Col·legi Roser. 
 
Explica que moments abans del Ple, Sebastià Álvarez, director general de la Fundació, 
l’ha convocat a una reunió a Barcelona, no a Sant Julià de Vilatorta. Tot i això afirma 
que hi anirà, malgrat que els gestors del centre fins ara, des que es va anunciar el 
tancament, no han volgut donar explicacions. 
 
Abans de llegir la moció, demana a la comunitat educativa que estigui unida i vol donar 
un missatge de tranquil·litat perquè si la Fundació Puig i Cunyer decideix revertir el 
tancament, el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta hi donaran suport en el seu àmbit competencial. 
 
Tot seguit llegeix la proposta: 
 
 
Moció en contra del tancament del Col·legi El Roser i pel manteniment de l’oferta 

educativa plural de Sant Julià de Vilatorta i els pobles veïns 



 
 
 

 
 

 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) afirma que el sistema 
educatiu de Catalunya comprèn el servei públic educatiu, entès com a servei d’interès 
general d’acord amb l’Estatut, que està conformat per centres públics i per centres 
privats concertats, els quals han de treballar junts amb uns objectius compartits des de 
la cooperació i la corresponsabilitat, tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses 
institucions que el presten. 
 
És així com la LEC contempla els centres educatius d’ambdós tipus, indistintament. La 

LEC aposta per un sistema flexible, que possibilita la creació de xarxes d’escoles unides 

per projectes comuns i compromeses en la millora sistemàtica de l’educació. Implica 

també l’acceptació de la diversitat de centres i el rebuig de la uniformitat com a valor del 

sistema educatiu. 

 

L’anunci del tancament sobtat del Col·legi El Roser, previst pel proper 31 d’agost de 

2022, suposa un dur revés pel municipi de Sant Julià de Vilatorta i suposa la pèrdua 

d’una opció educativa concertada per la comarca d’Osona. Es tracta d’un edifici amb 

125 anys d’història que fou concebut, des de la seva inauguració el 1897, com a Col·legi 

d’orfes gràcies al llegat del mecenes Josep Puig i Cunyer. 

 

Estem parlant d’un edifici emblemàtic i patrimonial, amb molta història, exemple del 

modernisme civil imperant i únic a l’època, tenint en compte la finalitat per la qual va ser 

construït, acollir nens orfes i pobres. Fou obra de l’arquitecte Manuel Vega i March. La 

gestió del col·legi fou assignada a la congregació dels Fills de la Sagrada Família, i acollí 

un sacerdot i professor que amb els anys esdevingué il·lustre: el científic Manuel 

Cazador i López, que pràcticament realitzà tota la seva trajectòria al Col·legi El Roser i 

hi fundà un observatori meteorològic, dels més antics de Catalunya. 

 

Al Col·legi s’hi conserva l’arxiu de l’Observatori i documentació del pare Manuel 

Cazador. Compta amb una col·lecció d’història natural, mobiliari original i molts altres 

elements interessants en una institució dedicada sempre a l’educació, al llarg d’aquests 

125 anys d’història. 

 

El centre va començar a funcionar com a ensenyament reglat i de matrícula oberta a 

finals dels anys 60. Més modernament, fou el primer centre de la zona en impartir 

Educació Secundària Obligatòria (ESO). Probablement per aquest motiu, la comunitat 

educativa del municipi recolzà el pacte territorial que conduí a la creació de l’Institut Les 

Margues de Calldetenes, que esdevingué el centre públic de referència de la zona per 

cursar ESO. Es procurava, així, mantenir un equilibri territorial i no concentrar tota 

l’oferta educativa de secundària a Sant Julià. 

 

La creació de l’Institut-Escola Mossèn Cinto de Folgueroles alterà aquest pacte 

territorial, però en definitiva dotava de secundària l’únic poble de la zona que no en 

disposava, fos pública o concertada, entenent ambdues opcions com a 

complementàries i no excloents, com afirma la LEC. Al cap i a la fi, això també permeté 

que a Les Margues es comencés a oferir Batxillerat aquest curs 2021/2022, iniciativa 

que rebé ple suport per part de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i els pobles de 

l’entorn. 



 
 
 

 
 

El tancament del Col·legi El Roser, anunciat el passat 1 de març per part de la Fundació 

privada Puig i Cunyer, suposa malmetre, doncs, aquest equilibri territorial i la pluralitat 

de l’oferta educativa prevista a la LEC. A més, deixa sense cap centre concertat aquesta 

zona de la comarca d’Osona, en ple inici del període de preinscripció educativa, iniciat 

el passat dilluns 7 de març de 2022. 

 

Aquest tancament suposa també que Sant Julià es quedi com l’únic poble de la zona 

sense oferta d’ESO, malgrat ser el poble més gran de la zona. A hores d’ara ja ens 

consten famílies interessades per preinscriure els seus fills fora del nostre municipi, amb 

el desarrelament que això suposa del poble on viuen. 

 

Per tot això, davant el tancament del Col·legi El Roser, el Ple de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta, reunit en sessió plenària, MANIFESTA: 

 

- La seva posició totalment contrària al tancament del Col·legi El Roser, que 

compta actualment amb 243 alumnes matriculats, i una plantilla d’unes 50 

persones. Un tancament que comporta no només la pèrdua de llocs de treball, 

greu en un municipi de 3.100 habitants com Sant Julià, sinó també una pèrdua 

de pluralitat d’opcions educatives per Sant Julià de Vilatorta i pels pobles veïns, 

que perden el centre que aglutinava les famílies que optaven per l’educació 

concertada en aquesta zona de la comarca.  

 

- La plena solidaritat amb la plantilla del Col·legi El Roser, amb el personal docent, 

i el personal d’Administració i Serveis, que se senten desemparats per l’equip de 

gestió de la Fundació Privada Puig i Cunyer. Tot i el tancament del centre, 

destacar que han continuat al seu lloc de treball, sense parar, perseguint com 

sempre una educació d’excel·lència vers el seu alumnat. 

 
 

- La seva confiança en les converses que el propi conseller d’Educació, Hble. Sr. 

Josep Gonzàlez-Cambray i per tant el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya, ha establert amb el patronat de la Fundació Puig i Cunyer.  Agraïm 

a ambdues parts entomar aquestes converses al més alt nivell, i el seu 

compromís a esgotar totes les vies per aconseguir que el proper setembre el 

Col·legi El Roser pugui obrir les seves portes, en el marc d’un pla de viabilitat a 

llarg termini, que podria contemplar la diversificació de l’oferta educativa. 

 

- La petició al Departament d’Educació d’un nou termini específic de preinscripció 

per a les famílies, per tal que puguin continuar al Col·legi El Roser en cas que, 

finalment, hi hagi continuïtat del projecte educatiu. 

 
 

- La necessitat d’evitar, de totes totes, que aquest bé cultural tan preuat quedi 

sobtadament sense ús; amb el deteriorament accelerat que això suposaria per 

l’edifici, a banda del vandalisme i l’espoli que el seu abandonament podrien 

suposar. 

 



 
 
 

 
 

Finalment comunicar aquest acord al Patronat de la Fundació Puig i Cunyer, l’única que 

pot revertir aquest tancament, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

i als Ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.  

 
L’alcalde sotmet a votació a mà alçada la proposta, que s’aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores del Ple de la Corporació. 
 
 
 
 
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. 


