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Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, 
la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la 
cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.  

Estatut d’Autonomia de Catalunya, article 14.3 
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INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) vol marcar les prioritats que necessita el nostre 

municipi. Vol ser el document guia de la legislatura 2015-2019. És la primera vegada 

que l’equip de govern proposarà al Ple l’aprovació d’un document d’aquestes 

característiques. 

 

Aquest document se sotmetrà a exposició pública, per tal de sotmetre’l a consideració 

de les forces polítiques de Sant Julià, de les seves entitats i teixit associatiu, així com de 

tots els veïns i veïnes del nostre poble. Per tant, es tracta d’un document inicial, que és 

obert, que pot ser sotmès a esmena abans de la seva aprovació definitiva. 

 

Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons tenen uns trets característics que no tenen altres 

pobles. Per la seva situació estratègica, a prop d’una deu d’aigua abundosa i a recer 

dels turons boscosos de les Guilleries i dels camps de conreu oberts a la Plana, hem 

estat un municipi atractiu des d’antic. La seva fesomia l’ha fet únic a la comarca i va 

viure el seu màxim esplendor durant la primera meitat del segle XX. El primer que 

s’admira quan s’hi arriba és l’espectacularitat de la seva entrada. La magnitud dels 

plàtans arrenglerats a banda i banda de la carretera formen un arc de benvinguda 

natural acompanyat d’uns bells edificis modernistes que l’ennobleixen. Aquesta 

bellesa ha perdurat des de principis del segle XX fins ara i és la millor carta de 

presentació que tenim els vilatortins.  

 

Famílies benestants instituïren un dels primers serveis socials prestats al municipi amb 

la construcció de l’antic Col·legi d’Orfes (actual Col·legi El Roser). També des d’aquí i 

gràcies a l’enginy del Pare Manuel Cazador es va rebre per primera vegada a la 

península Ibèrica el senyal d’una emissora de ràdio. Miquel Pallàs va dissenyar amb un 

estil molt propi joies com el Casal Núria i el Parc de les Set Fonts on hi ha gravades a la 

pedra sentències que no hauríem d’oblidar mai: “Respecta tots els pobles, estima el 

teu”, “Educant bé els teus fills faràs gran el teu poble”, Manel Sunyer i el seu fill Josep 

van copsar el sentiment del poble amb la sardana “Som Vilatortins”, que s’ha guanyat 
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meritòriament la categoria d’himne del poble. Manuel Balasch es va inspirar en molts 

racons i detalls del municipi per posar-hi unes excel·lents notes musicals. Els nostres 

terrissers van fer que amb el seu ofici Sant Julià de Vilatorta fos conegut arreu com a 

Sant Julià de les Olles. Joan Capdevila, l’últim terrisser, va actuar sempre com un 

“ambaixador” de Vilatorta. La Confraria del Roser és reconeguda com la colla més 

antiga del país que canta caramelles, ha guanyat la Creu de Sant Jordi en virtut dels 

seus 425 anys, i és nostra. 

 

Sant Julià de Vilatorta es fusionà amb Vilalleons el 1946. El nostre petit poble de 

Vilalleons és format per un nucli amb una dotzena de cases i diverses masies 

disseminades. Envoltat de conreus, es troba situat als peus del Montagut, amb el 

Montseny que li fa de teló de fons, i té el santuari de Puig-l’agulla com a punt central 

d’un verd escenari en plena natura. La seva església parroquial és de bells trets 

romànics. Santa Maria de Vilalleons amaga un bellíssim tresor: els magnífics retaules 

barrocs del segle XVII, únics a la comarca d’Osona, que es compenetren a la perfecció 

amb els primitius carreus de les seves parets. 

 

La gent de Vilalleons s’estima la terra i l’entorn, i la seva idiosincràsia marida molt bé 

amb el caràcter vilatortí. És el millor veïnatge de dos pobles que mantenen la seva 

pròpia identitat. 

 

Dos pobles que tenen un potencial aclaparador. Viure-hi el present és un goig. En les 

properes pàgines llegireu què volem per ells en un futur. 
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Com s’estructura el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 

Gràcies per fer l’esforç de llegir el PAM. El Pla 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 són de millora respecte el funcionament 

normal de cada una de les regidories de l’Ajuntament. També hi recollim les principals 

línies de treball de cada regidoria. 

 

 

Com es participa del PAM 

Totes les actuacions estan desglossades per regidories. Cada actuació té com a responsable de 

promoure-la el regidor de l’àrea, segons la distribució del cartipàs municipal: 

 

Via pública, mobilitat i urbanisme ............................... Santi Garolera 

Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge ......................... Trini Subirana 

Educació i Voluntariat ................................................. Cristina Suñén 

Esports i esdeveniments .............................................. Marc Vilarrasa 

Cultura ........................................................................ Lluís Vilalta 

Turisme i Medi ambient .............................................. Lluís Solanas 

Joventut, Salut, Consum, Igualtat i Vilalleons .............. Divina Costa 

Hisenda i Promoció econòmica ................................... Francesc Hervías 

Governació, participació, transparència i Noves tec. ... Joan Carles Rodríguez 

 

 

L’equip de govern es posa a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre el Pla 

d’Actuació Municipal: 

• Podeu reunir-vos amb els regidors demanant hora a l’Ajuntament, T. 93 812 21 79 

• Podeu fer el vostre suggeriment a la pàgina web de l’Ajuntament www.vilatorta.cat (a 

l’opció “contactar”) 

• També podeu enviar la vostra opinió a sjv.alcaldia@vilatorta.cat 
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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: 

• el nom de l’actuació 

• si l’actuació està inclosa en el mandat 2015-2019 (hi ha actuacions que es proposen 

com a projecte futuribles, que ens ha semblat interessant de recollir en el PAM, però 

que no es podran treballar durant el mandat 2015-2019). 

• Altres administracions intervinents. Moltes actuacions depenen, en part o totalment, 

d’altres administracions. 
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Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 — INVERSIONS 

Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

VIA PÚBLICA I MOBILITAT    

Nou enllaç a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons X Finalitzat 
setembre 
2016 

Generalitat de Catalunya / 
Diputació de Barcelona 

Restauració de Ca l’Anglada i habilitació dels seus espais X Recepció 
obres 
desembre 
2016 

Diputació de Barcelona 
Pla FEDER 

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

Adequació del camí d’Altarriba a la Quintana X 2017 Diputació de Barcelona 

Adequació del camí del Mesquí X 2017 Diputació de Barcelona 
Propietaris 

Reforma del Carrer de la Rambleta a prioritat invertida, nou itinerari de vianants i 
bicicletes d’enllaç del Passeig de la Generalitat amb el carrer de Miquel Pallàs, i 
completar la vorera de l’Avinguda de Montserrat 

X 2018 Xarxa d’inversions de Diputació 
de Barcelona 

Nova senyalització viària i millora urbana de la zona de Les Pedreres X   

Via per vianants i bicicletes d’enllaç entre Vorabosc i el Puig fins el centre del poble X  Diputació de Barcelona 

Urbanització carrer de la Creu del Tall X   

Revolt del Bar Núria i Bar Joan (plaça Dr. Guerra) – esponjament Av. Montserrat X   
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Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

Redacció del projecte d’urbanització de l’Av. Sant Llorenç. Tram d’unió del Tennis X   

Av. Sant Llorenç. Tram d’unió del Buixó    

Segona fase nucli històric (plaça de l’església, plaça Marquès de la Quadra, Carrer 
de la Mercè, carrer Montseny) 

   

Eliminació de les barreres arquitectòniques a tots els passos de vianants    

Creació d’un itinerari per a vianants de Sant Julià cap a Folgueroles, continuació de 
l’Av. Puig i Cunyer, que es dirigeixi cap el carrer Bru de Sala del municipi de 
Folgueroles.  

   

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

   

URBANISME    

Resoldre la recepció de la urbanització de Campsalarga X 1r semestre 
2017 

 

Promoure les modificacions puntuals necessàries del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) 

X 2017  

Adequar el POUM a la sentència sobre el polígon discontinu de Campsalarga amb el 
solar del costat del Saló Catalunya 

X   

Regulació dels guals d’entrada als garatges, en funció de la tipologia urbanística de 
cada barri 

X   

Repensar la protecció urbanística de la zona del Solà, el jardí del qual es podria 
conservar si es convertís en una zona verda pública 

   

SERVEIS SOCIALS, GENT GRAN I HABITATGE    
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Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

Targeta social de transport X 1r semestre 
2017 

 

Jardí terapèutic a l’espai Activa’t X   

Millora sistemes energètics pisos de promoció pública X   

Plantejarem el lloguer del pis del carrer Puig-l’agulla per contribuir a més parc 
d’Habitatge al municipi 

X   

Farem les gestions oportunes perquè el pis de l’Institut del Teatre al carrer 
Marquesos de Vilallonga sigui utilitzat 

X  Diputació de Barcelona 

Estudi de viabilitat d’una residència perquè la Gent Gran amb problemes 
d’autonomia puguin envellir a Sant Julià 

   

EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT    

Projecte executiu d’una nova Biblioteca a l’Arca de Noè X  Diputació de Barcelona 

Actuació en els accessos de les escoles per millorar la mobilitat diària en les 
entrades i sortides escolars 

X   

Millora de la connectivitat a Internet pels centres educatius del municipi: l’Escola 
Bellpuig, el Col·legi El Roser i la llar d’infants Patuleia 

X   

ESPORTS I ESDEVENIMENTS    

Inversions de millora al pavelló esportiu: sonorització de la pista i de la sala de 
conferències, canvi de làmpades de descàrrega a LED a la pista i el gimnàs, 
reparació de la llauneria (aixetes de les dutxes) 

X En execució  
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Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

Nous vestidors de la zona esportiva X Adjudicat. 
Previsió 
finalització 
setembre 
2017 

Xarxa d’inversions de Diputació 
de Barcelona 

Millora dels accessos a pista del pavelló esportiu X 2017  

En funció de millora dels accessos, adquisició de grada plegable per poder instal·lar 
al lateral de la pista central del Pavelló 

X 2017  

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

Estudiar la implantació d’una zona de bicitrial al carrer Sant Ponç, al costat de la 
taula de Pleuna 

X   

CULTURA    

Escultura en Homenatge als terrissers de Catalunya al costat de l’absis X Executat maig 
2016 

 

Trasllat de l’Arxiu històric a Ca l’Anglada X   

Nou Centre d’interpretació de les Caramelles als Països Catalans X   

Creació del Centre d’estudis de Vilatorta i Vilalleons X   

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

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

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

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

Llibre sobre el descobriment del jaciment d’El Casal X   

Fer possible la restauració dels esgrafiats de Casal Núria i Can Pallàs   Propietat privada 
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Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

Restauració de les pintures dels dos apòstols del retaule major de Vilalleons   Parròquia de Vilalleons 

TURISME    

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

Reubicació punt d’informació a Ca l’Anglada X   

Senyalització de rutes turístiques al nostre municipi X   

Redacció d’un projecte d’ampliació del parc de les Set Fonts. Fer que la zona nova 
del parc s’integri millor amb el parc creat per Miquel Pallàs. Estudiar els nous usos 
de l’Escorxador. Possibilitat d’estudiar la ubicació d’un escenari fix a l’aire lliure. 

   

MEDI AMBIENT    

Nova caldera de biomassa per donar servei al Pavelló i als nous vestidors X Finalitzat 
desembre 
2016 

Diputació de Barcelona 
Ministerio de Medio Ambiente 

del Gobierno de España 

Provisió d’aigua a Les Hortes del marge gran des del pou municipal “La Quintana” X 2017  

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

Replantejament del sistema de recollida de residus X 2017 Agència Catalana de Residus de 
la Generalitat de Catalunya 
Consell Comarcal d’Osona 

Implantació del suport de Diputació de Barcelona pels Sistemes d’Informació 
Geogràfica 

X  Diputació de Barcelona 

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

Catàleg d’arbres monumentals X   

NOVES TECNOLOGIES, NOUS SERVEIS    

Nou repetidor de Guifi.net al castell de Bellpuig per evitar zones fosques de senyal X   
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Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

Estesa de Fibra Òptica a la població de Sant Julià de Vilatorta X   

Connexió amb la xarxa de Gas Natural X Previsió 2018 Gas Natural Distribución 
(empresa privada) 

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

X   

GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA    

Implantació de l’Administració electrònica a l’Ajuntament X  Consorci de l’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) 

Implantació d’un programa de gestió de recursos humans X   

Sistemes de videovigilància o replantajament de la vigilància nocturna X   

JOVENTUT, SALUT, CONSUM I IGUALTAT    

Ubicació del nou Punt Jove a Ca l’Anglada X 1r semestre 
2017 

 

Redacció del nou Pla de Joventut 2016-2019 X   

Instal·lació i manteniment de DEA, inclosa la Zona industrial X Executat  

Millora de les instal·lacions del consultori local. Millorar l’aïllament acústic de les 
consultes. 

X  Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya. 

VILALLEONS    

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 Executat 
novembre 
2016 

Diputació de Barcelona 
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Actuació Inclosa 
mandat 
2015-
2019 

Previsió 
d’execució 

Altres administracions 
intervinents 

Transferència depuradora de Vilalleons a l’ACA X Executat 
desembre 
2016 

Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) 
Consell Comarcal d’Osona 

Execució obres del Pla de Millora Urbana 5 “Cases de Vilalleons” (millora vorera 
carrer de l’Era, millora parc infantil i aparcament) 

X Inversió 2017  

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

Inversió de col·laboració amb un operador per garantir l’arribada de la Fibra Òptica 
també a Vilalleons 

X   

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

Nova senyalització de les cases de pagès X   

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

Replantejament dels límits de l’Espai Natural Guilleries Savassona X  Espai Natural Guilleries-
Savassona, Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

Arranjament de la vorera est del carrer Major X   

Estudiar la conversió de la xarxa de TV per cable de Vilalleons a provisió de dades 
(un cop la Fibra òptica arribi al nucli) 

X   

Redacció del projecte d’un itinerari de vianants i bicicletes de Sant Julià a Vilalleons, 
paral·lel a la BV-5202 
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Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 — 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. Que té cura d’ell mateix.  

 

• El Servei de Manteniment, la “brigada”, disposarà d’una màquina elevadora per millorar la seva eficiència i capacitat de poder fer obres amb 

personal propi de l’Ajuntament. 

• El Servei de Manteniment es reestructurarà adequadament a partir de la jubilació de l’actual Cap de servei. 

• Continuarem executant el pla de voreres, on s’ha fet molta feina però encara en queda molta per fer.  

• Posarem ordre en el nostre 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 hem atès els infants de famílies amb poc recursos, que 

sofrien riscos per l’actual situació de crisi i dificultats laborals dels pares. Hem procurat no descuidar cap perfil social que ha requerit algun tipus d’ajuda: 
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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 nostre 

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 nostre poble, i han de ser uns equipaments de primer ordre, 

també en la seva gestió i voluntat de servei. 

 

• 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. 

• Continuarem atenent les necessitats especials de persones amb dificultats: aturats, gent gran, discapacitats,... Apostarem 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. 

 

 

HABITATGE 

La regidoria d’Habitatge aglutinarà les polítiques d’Habitatge que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
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• Entre altres objectius, aquesta regidoria controlarà 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, potenciarà 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 nova regidoria estudiarà la possibilitat d’habilitar espais municipals per a pis de lloguer. Volem continuar facilitant l’accés dels joves a 

la vivenda. En especial, en els pisos que gestioni 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. 

• La nova regidoria s’articularà 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. 

 

 

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

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

• Continuarem 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, 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. 

• Continuar promovent l’associacionisme i de reconèixer la tasca dels Voluntaris, que donen servei al poble. 

• Volem 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 ens 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. 

 

 

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 nostres clubs. Entitats que mobilitzen i motiven setmanalment la nostra quitxalla, i un gran nombre de persones de tots els sexes i edats. Des de 
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l’Ajuntament continuarem 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, comptarem amb totes les dades sobre les entitats, esports i practicants, per ajustar la política esportiva a 

desenvolupar. 

• Buscarem 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 que tenim. 

 

 

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 continuarem programant nous actes i activitats per a tots els públics i consolidarem les noves propostes engegades durant la 

legislatura 2011-2015, 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. Introduirem nous actes a les Festes Majors de 

Sant Julià i de Vilalleons, i continuarem donant suport a noves propostes innovadores que sorgeixin del teixit associatiu del poble. 
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CULTURA 

Reforçarem la política cultural, millorant i creant noves infraestructures culturals, consolidarem la recerca i protecció del patrimoni i millorarem la difusió i 

promoció de l’acció cultural del municipi. Tindrem 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. 

 

• Continuarem 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; la fotografia antiga referent al nostre poble guardada als arxius fotogràfics nacionals o a arxius particulars, etc 

• Cal introduir una programació teatral estable al Saló Catalunya. Aprofitarem els recursos de l’Institut del Teatre per promoure la programació teatral 

al municipi. 

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

• Cal 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. 

 

• Millora de la web turística, i indexar-la millor en els cercadors d’Internet 

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

Savassona. 

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

• El terrat de Ca l’Anglada serà visitable, i oferirà un vista inèdita de Sant Julià i tot el seu entorn. 

• Estudi de comptatge de visitants per la Fira del Tupí. Enquesta de satisfacció. Introducció d’elements de millora respecta l’avaluació del visitant. 

• Fer que el bar de les Set Fonts sigui un Punt d’Informació Turítica de Sant Julià i de l’Espai Natural, vinculat a la concessió administrativa de 

l’Ajuntament. 
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MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Un poble com el nostre, en plena natura, ha de tenir cura del medi ambient. Gràcies a la implicació de tots els ciutadans, la millora en les xifres de recollida 

selectiva ha permès abaixar la taxa d’escombraries. També hem optimitzat els consums energètics del nostre municipi i dels nostres edificis, com el de 

l’escola Bellpuig, que en un any va tenir un estalvi energètic de 16.000 euros. Això no només és un valor pel medi ambient, sinó també un estalvi per les 

arques municipals. 

La conservació i manteniment de camins forestals també ha estat una prioritat, amb millores molt importants. Hem aprofitat els recursos que ens 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: 

 

• Volem xifres molt millors de recollida selectiva, que ens permetin disminuir encara més la taxa d’escombraries. 

• S’acabarà de desenvolupar l’estudi per conèixer el nivell de nitrats de l’aigua de les Set Fonts, que hem de preservar costi el que costi: no només per 

la seva bellesa sinó perquè la deu ens dota del 28,77% d’aigua que consumim cada any. 

• L’arbrat del nostre municipi ens 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. A més, elaborarem un catàleg d’arbres monumentals per garantir-ne la preservació. La flor serà present a via pública 

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

• La pagesia tradicional, les seves explotacions familiars, asseguren el sosteniment del nostre territori. Revisarem la normativa local, especialment la 

del POUM, si en compromet la seva viabilitat, sense que això perjudiqui un compromís mediambiental irrenunciable. 
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• Volem una agricultura i ramaderia de valor afegit, de productes que apostin per la qualitat: formatgera, vitivinícola, etc. Facilitarem 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). 

Cooperarem amb iniciatives supramunicipals per dur-ho a terme. 

• Continuarem l’aplicació del pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat. Fem 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 posem des de Sant Julià per lluitar contra el canvi climàtic. 

• L’Ajuntament treballarà 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. 

 

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 tenim feina a fer: 

 

• Volem tenir units tots els equipaments de l’Ajuntament amb fibra òptica, per reduir costos en telecomunicacions i poder oferir un millor servei a la 

nostra ciutadania. 

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

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

tecnologies de les seves xarxes. 
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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. 

 

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

aplicarem la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

• 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. 

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

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

• Millorarem els recursos tècnics del Servei de Vigilància Municipal i mantindrem l’estreta coordinació que ja tenen amb el cos de Mossos d’Esquadra. 
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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. 

Hem portat el concepte de participació ciutadana a tots els àmbits de l’activitat i de la decisió. Continuarem impulsant reunions amb els veïns per prendre 

les decisions més importants pel municipi i els projectes que es proposaran al llarg de la legislatura. Volem seguir escoltant el ciutadà, fent-lo partícip i 

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

 

Per tot això: 

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

• Impulsarem més tràmits telemàtics a la web de l’Ajuntament. Treballarem 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, caminarem cap a l’administració electrònica, per ser més eficients i donar millor servei a la nostra ciutadania. 

• Des de l’Ajuntament continuarem 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.  

• Mantindrem les reunions de govern obertes: cal rendir comptes en reunions periòdiques, no només cada quatre anys. Els projectes que endegui 

l’Ajuntament tiraran endavant amb el màxim consens possible. 
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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 actuarà 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.) 

• Seguirem amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. Continuarem fent comprensible el pressupost municipal perquè els veïns el puguin 

conèixer. 

• La revitalització del comerç local ha de ser una prioritat del Pla d’Actuació Municipal. Treballarem estretament amb l’Associació de Comerciants 

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

• Donarem 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. 
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JOVENTUT I SALUT 

Continuarem al costat de la nostra 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 ens ha demostrat que quan cal es posen al servei del nostre poble. 

 

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

• El punt jove centrarà els recursos en lluitar contra l’atur juvenil. Aplicarem el programa “Garantia juvenil”, impulsat per la Unió Europea. 

• També impulsarem un programa de prevenció en matèria de drogues, perquè és en edat juvenil on són més exitoses les intervencions comunitàries 

en aquesta matèria. 

• Continuarem al costat dels Tupinots – Consell de joventut. Els volem assegurar les seves activitats anuals, amb un programa de compromisos mutus, 

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

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

propers anys. 

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

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

polítiques de Dona podem destacar, per exemple, la promoció dels recursos que les administracions posen a disposició de les ciutadanes del nostre país. 

• La regidoria d’Igualtat també contemplarà totes les polítiques LGBT, orientades a eradicar les discriminacions al municipi per raó d’orientació sexual, 

especialment en les persones lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. 

• Les directrius d’aquesta nova regidoria seran 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, 2016-2010” 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’articularà 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. 

 

 

CONSUM 

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

• La nova regidoria ha de beure de l’experiència acumulada per l’actual equip de govern, 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. 



Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 a Sant Julià de Vilatorta i a Vilalleons  ORDINARI 
 

28 
 

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

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

• La nova regidoria s’articularà 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. 

 

 

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, 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. 

 

L’actual Pla d’Actuació Municipal s’inspira també en l’anterior PAM de Vilalleons, que creiem que va ser una eina molt útil durant el mandat 2011-2015. De 

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



 

 

 


