
DECRET 
 
 
El dia 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació Local, resultat de les 
eleccions municipals del dia 25 de maig. 
 
Per decret de l’alcaldia de data 19 de juny de 2015 es varen delegar competències a 
favor dels regidors: 
Àmbit        Regidor/a 
 
URBANISME i SERVEIS    Santi Garolera Comas 
TURISME i MEDI AMBIENT    Lluís Solanas Roca 
HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  Francesc Hervías Rodríguez 
SALUT i JOVENTUT      Divina Costa Muntadas 
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN  Trini Subirana Arumí 
ESPORTS i ESDEVENIMENTS   Marc Vilarrasa Codinach 
EDUCACIÓ i VOLUNTARIAT   Cristina Suñén Vilamala 
CULTURA      Lluís Vilalta Vivet 
 
 
Davant la necessitat d’impulsar polítiques d’igualtat en el municipi, orientades a eliminar 
les discriminacions per raó de gènere, promovent els recursos que les administracions 
públiques posen a disposició de les ciutadanes del nostre país, es considera fer una 
delegació concreta en aquest àmbit 
 
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. 

Atès que correspon a l’alcalde la delegació de les competències que li són pròpies 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
 



 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Delegar les funcions de direcció, gestió dels assumptes i serveis vinculats a 
l’àrea d’Igualtat en els termes exposats i amb facultats de control, foment i impuls, sense 
facultat resolutòria, a la senyora Divina Costa i Muntadas. 
 
Segon.- Fer avinent a la regidora delegada que es considerarà que ha acceptat el càrrec 
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap oposició, i que aquesta 
condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per 
escrit, o cessament per alcaldia. 
 
Tercer.- Notificar personalment aquesta resolució a la persones designada ; i remetre a la 
resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província  per a la seva publicació, 
publicar també la resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent de la seva signatura per part de l’alcalde. 
 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 21 de desembre de 2016 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
 
 

  



DECRET 
 
El dia 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació Local, resultat de les 
eleccions municipals del dia 25 de maig. 
 
Per decret de l’alcaldia de data 19 de juny de 2015 es varen delegar competències a 
favor dels regidors: 
Àmbit        Regidor/a 
 
URBANISME i SERVEIS    Santi Garolera Comas 
TURISME i MEDI AMBIENT    Lluís Solanas Roca 
HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  Francesc Hervías Rodríguez 
SALUT i JOVENTUT      Divina Costa Muntadas 
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN  Trini Subirana Arumí 
ESPORTS i ESDEVENIMENTS   Marc Vilarrasa Codinach 
EDUCACIÓ i VOLUNTARIAT   Cristina Suñén Vilamala 
CULTURA      Lluís Vilalta Vivet 
 
Davant la necessitat d’impulsar polítiques de consum responsable i de garantir els drets 
dels consumidors entre la ciutadania del nostre municipi, es considera necessari fer una 
delegació concreta en aquest àmbit. 

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. 

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. 

Atès que correspon a l’alcalde la delegació de les competències que li són pròpies 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Delegar les funcions de direcció, gestió dels assumptes i serveis vinculats a 
l’àrea de Consum en els termes exposats i amb facultats de control, foment i impuls, 
sense facultat resolutòria, a la senyora Divina Costa i Muntadas. 
 



Segon.- Fer avinent a la regidora delegada que es considerarà que ha acceptat el càrrec 
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap oposició, i que aquesta 
condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per 
escrit, o cessament per alcaldia. 
 
Tercer.- Notificar personalment aquesta resolució a la persones designada ; i remetre a la 
resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província  per a la seva publicació, 
publicar també la resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent de la seva signatura per part de l’alcalde. 
 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 21 de desembre de 2016 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
  



DECRET 
 
El dia 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació Local, resultat de les 
eleccions municipals del dia 25 de maig. 
 
Per decret de l’alcaldia de data 19 de juny de 2015 es varen delegar competències a 
favor dels regidors: 
Àmbit        Regidor/a 
 
URBANISME i SERVEIS    Santi Garolera Comas 
TURISME i MEDI AMBIENT    Lluís Solanas Roca 
HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  Francesc Hervías Rodríguez 
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Davant la necessitat d’aglutinar les polítiques d’Habitatge que desenvolupa l’Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, es considera fer una delegació concreta en aquest àmbit. 

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. 

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. 

Per altra banda es considera convenient fer una canvi de denominació de la regidoria, en 
la línia d’altres àrees de diferents institucions que presten aquest servei i també de la 
normativa que l’afecta. 

Atès que correspon a l’alcalde la delegació de les competències que li són pròpies 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Canviar la denominació de la regidoria de benestar social i gent gran que passa 
a ser de Serveis Socials. 



Segon.- Delegar les funcions de direcció, gestió dels assumptes i serveis vinculats a 
l’àrea d’Habitatge en els termes exposats i amb facultats de control, foment i impuls, 
sense facultat resolutòria, a la senyora Trini Subirana i Arumí. 
 
Tercer.- Fer avinent a la regidora delegada que es considerarà que ha acceptat el càrrec 
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap oposició, i que aquesta 
condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per 
escrit, o cessament per alcaldia. 
 
Quart.- Notificar personalment aquesta resolució a la persones designada ; i remetre a la 
resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província  per a la seva publicació, 
publicar també la resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent de la seva signatura per part de l’alcalde. 
 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 21 de desembre de 2016 
 
L’alcalde 
 
 
 
 
Joan Carles Rodríguez Casadevall 
 
 
 


