
Només s'avaluen les 107 actuacions del Pla d'Actuació Municipal 2019-2023, no els ítems de gestió

PERSONES
Acció Discussió % Compliment

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 2 1
1.     Projecte de construcció d’una residència perquè la gent gran amb problemes d’autonomia puguin envellir a Sant Julià. Estudi de viabilitat i gestió 

per tal de portar-ho a terme. Intentar aconseguir finançament extern per executar aquest projecte tan ambiciós, i no dependre exclusivament de les 

arques municipals. En redacció un avantprojecte de l’edifici, que s’ubicarà on actualment hi ha els antics vestidors del futbol i la pista poliesportiva 

—a la qual caldrà trobar una alternativa.

Avantprojecte redactat. Sol·licituda a 

Next Generation Catalunya
20%

2.     L’Espai Activa’t, juntament amb el Casal d’Avis, han d’estar al servei de tota la gent gran del municipi. Han de ser uns equipaments de primer 

ordre, també en la seva gestió i voluntat de servei. Articular-los amb altres serveis públics, com el consultori local o els serveis socials. Ens cal 

aconseguir el finançament de la Generalitat, que ens impedeix donar servei més ampli, com sí que poden fer altres pobles de la comarca.

Plena integració, el finançament de la 

Generalitat de moment no s'ha 

aconseguit

80%

⎯    Les polítiques de serveis socials han tingut un paper cabdal en la política de l’Ajuntament. Sobretot s’han atès els infants de famílies amb pocs 

recursos, que sofrien riscos per l’actual situació de crisi i dificultats laborals dels pares. S’ha procurat no descuidar cap perfil social que ha requerit 

algun tipus d’ajuda: infància, gent gran, aturats, persones amb discapacitat... 

⎯    L’Ajuntament ha de continuar assegurant i potenciant els serveis d’atenció a la dependència, com el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) o el Servei 

de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT), que es presten des del Consell Comarcal i que han rebut un fort impuls en aquest mandat.

⎯    Continuar atenent les necessitats especials de persones amb dificultats: aturats, gent gran, discapacitats... Apostar 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 i simplificació d’ajuts extraescolars, no només esportius, als nens i nenes de les famílies més necessitades a qui els calgui suport en la 

seva educació.

⎯    Assegurar l’alimentació mínima per a tots els habitants de Sant Julià, amb el programa de targetes moneder, perquè les famílies que ho 

necessitin puguin accedir als frescos en el comerç local, i evitar models assistencialistes de bancs d’aliments. Continuar complementant les beques 

menjador atorgades al 50% perquè la mainada beneficiària pugui quedar-se tres dies al menjador. Evitar sobretot la malnutrició infantil, 

especialment en la primera infància. No permetre que les dificultats econòmiques de les famílies causin una mala alimentació a la quitxalla.
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HABITATGE
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 3 1,7

3.     Execució amb l’Incasòl d’un projecte d’autoconsum elèctric en els pisos de protecció oficial d’El Perer, per tal de resoldre la problemàtica de 

manca de sistema de calefacció sostenible per a les famílies —els pisos només tenen subministrament elèctric i estan sotmesos als forts 

encariments del preu de l’electricitat.

Actuació feta en el marc de la Marató 

de l'energia de Generalitat. No s'ha 

aconseguit traslladar-ho a les 

comercialitzadores de tots els pisos.

90%

4.     Desenvolupar polítiques d’habitatge que ajudin a mobilitzar l’habitatge buit, aportar conscienciació del problema que té molta gent de manca 

d’accés a l’habitatge. 

Aprovat increment d'un 50% de l'IBI 

per als pisos buits. Els solars buits 

passen a pagar taxa de residus 

urbans.

80%

5.     Fer que les polítiques urbanístiques potenciïn l’accés a l’habitatge, tenint en compte la necessitat d’una tipologia d’immoble més reduïda, 

perquè hi pugui accedir més gent.
0%

⎯    Entre altres objectius, cal controlar 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, es potencia 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.

⎯    Buscar suport tècnic en les administracions supramunicipals, especialment amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona i l’àrea 

d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. Sumar sinergies amb la resta d’ajuntaments de la comarca.

EDUCACIÓ
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 3 1,1
6.     Habilitarem un aparcament més ampli al costat del parc del Col·legi El Roser, per facilitar la mobilitat diària a l’escola. Descartat en parlar amb el Col·legi 0%

7.     Construirem la biblioteca a l’Arca de Noè per multiplicar la vida cultural de Sant Julià, amb la sala polivalent i l’espai de lectura infantil. Obres en fase d'acabament 100%

8.     Proposarem als centres escolars la implantació d’unes proves de cribratge per poder detectar de manera precoç els trastorns d’aprenentatge 

entre els estudiants.
Proposat però no executat 10%

⎯    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 puguin triar quina 

escola volen per als 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, innova per oferir una millora contínua en el seu projecte pedagògic.

⎯    Treballarem per a l’èxit escolar: col·laborarem amb tots els centres escolars per a 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 vetllar perquè, en el marc del Consell 

Escolar Municipal, hi hagi consensos per l’interès general: com per exemple que en l’elecció dels dies festius per part dels 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, avui Aula Municipal de Música Santi Riera, associada a 

l’Escola Municipal de Música de Vic, es mantindran. Cal que totes les famílies de Sant Julià, independentment del centre escolar, es facin seu aquest 

recurs, encara que les classes tinguin lloc per raons logístiques a l’Escola Bellpuig.

ENTITATS I VOLUNTARIAT
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Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 3 2,8

9.     Reforçar el paper de les entitats i associacions al municipi des de l’Ajuntament.

Vàries iniciatives de suport segons les 

peticions. Pendent donar suport amb 

els grups de l'Infovilatorta app.

80%

10.  Mantenir la línia de subvencions, amb criteris clars i iguals per a totes les entitats. 100%

11.  Continuar amb el Pla d’Ajuda a les Entitats, per donar suport a les associacions del municipi. 100%

⎯    Continuar promovent l’associacionisme i reconèixer la tasca dels voluntaris, que donen servei al poble.

⎯    Els voluntaris de l’Ajuntament quan fan tasques de voluntariat continuaran coberts per l’assegurança col·lectiva municipal.

⎯    El voluntariat de Sant Julià ha demostrat que aconsegueix grans reptes. El seu altruisme es reconeix en una festa anual, que es mantindrà, on 

l’equip de govern és qui serveix a totes les persones voluntàries en agraïment a l’esforç que fan pel municipi.

ESPORTS 
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 4 2,3
12.  La pista poliesportiva és l’equipament esportiu més utilitzat del poble pels grups de quitxalla —i més grans—. Amb tota probabilitat haurà de 

ser construïda a un altre lloc per l’ocupació de la residència per a gent gran. No permetrem que Sant Julià es quedi sense aquest equipament 

esportiu.

L'equipament s'ha mantingut, i ja es 

pensen alternatives en cas que la 

residència tiri endavant

100%

13.  Millorarem la tecnologia de les piscines municipals, la seva part tècnica, i també el control d’accessos i les instal·lacions del bar, en part gràcies 

a una subvenció de 50.000 € de la Diputació de Barcelona.
Fet 100%

14.  Cal buscar 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 del municipi.

El Torneig de bàsquet ho ha 

aconseguit en alguna ocasió
30%

15.  Estudiarem la implantació d’una zona de bicitrial al carrer Sant Ponç, al costat de la taula de Pleuna. No executat 0%

⎯    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 clubs. Entitats que mobilitzen i motiven setmanalment quitxalla i un gran nombre de persones de tots els sexes i edats. Des de 

l’Ajuntament es continuarà donant el màxim suport 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.

SALUT
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 3 2,1
16.  La reforma de l’Arca de Noè per acollir-hi la biblioteca inclourà millores per al consultori local: s’hi instal·larà sistema de climatització, sistema 

d’alarma i s’hi millorarà l’accessibilitat.
Obres en termini d'acabament 100%

17.  Crearem una taula sectorial per parlar d’atenció a les persones, amb representants del consultori local, de l’ABS de Santa Eugènia de Berga, dels 

serveis socials, de les entitats vinculades (port ...) i de l’Ajuntament.

Es va fer reunió prèvia a la pandèmia, 

amb l'afectació de la covid no 

prosperà

10%

18.  Mantindrem els controls de salut pública i els sistemes de control de la legionel·losi. 100%

JOVENTUT
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 8 7,6
19.  Continuar al costat de la gent jove. Ells són el futur. El Punt Jove Tortí ha d’acompanyar la nostra gent jove en totes les seves iniciatives. El 

jovent també ha demostrat que quan cal es posen al servei del poble.
100%

20.  Aplicarem les mesures recollides en el nou Pla de Joventut 2018-2021. No totes s'han pogut executar 80%
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21.  Volem que torni l’esplai Serrallonga. I això no ho pot aconseguir l’Ajuntament: ens consta que ja hi ha un grup de jovent que podrien esdevenir 

monitors. La iniciativa en tot cas la prendran ells. Creiem que l’activitat podria anar a l’edifici de l’Escorxador, un cop rehabilitat. I aquests joves 

emprenedors trobaran el consistori al seu costat.

100%

22.  El punt jove centra els recursos a lluitar contra l’atur juvenil. Cal aplicar el programa “Garantia juvenil”, impulsat per la Unió Europea, en 

coordinació amb el Consell Comarcal.
100%

23.  Continuarem formant part del Programa Alternatiu a la Sanció Administrativa (PASA), perquè és en edat juvenil on poden ser clau les polítiques 

comunitàries en matèria de drogues.

Gestionat a través del Consell 

Comarcal
100%

24.  El Punt Tortí estarà en contacte permanent amb el Consell Comarcal, per aprofitar-ne projectes com l’In-Taboo, Garantia Juvenil, el Càpsula...

S'ha mantingut tècnica de joventut 

compartida, a banda de la pròpia de 

l'Ajuntament

100%

25.  Continuar al costat dels Tupinots – Consell de joventut. Cal assegurar les seves activitats anuals, amb un programa de compromisos mutus, que 

si es compleix dotarà l’entitat de més recursos.
Continuïtat efectiva 80%

26.  Continuar el casal-camp de treball, amb més empenta que mai, i més equitat en l’accés. 100%

IGUALTAT
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 4 4,0
27.  La regidoria d’Igualtat també considera totes les polítiques LGTBI, orientades a erradicar les discriminacions al municipi per raó d’orientació 

sexual, especialment en les persones lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i transgèneres.
Considerades 100%

28.  La celebració del Dia de la Dona el continuarem potenciant, perquè serveix perquè les dones del poble puguin cridar: “No estem soles!”
Fetes totes les edicions en la mesura 

del possible segons les restriccions
100%

29.  Es prendran com a guia els documents: “Pla marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona” i també el “Pla 

comarcal d’igualtat de gènere d’Osona, 2016-2020”, ambdós aprovats pel Consell Comarcal d’Osona. Aquests plans han de ser el marc en el qual es 

desenvolupin les polítiques d’igualtat en el nostre municipi.

Aprovats per Ple 100%

30.  Les polítiques municipals cal que s’articulin 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.

S'ha aconseguit finançament i suport 

tècnic
100%

CULTURA I ESDEVENIMENTS
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 9 3,6
31.  Trasllat de l’arxiu històric a Ca l’Anglada. 100%

32.  Potenciar un arxiu digital fotogràfic de l’Ajuntament amb tot el material gràfic acumulat, que sigui garantit i accessible. 
Es començà a treballar un acord amb 

Fotosvilatorta.com
10%

33.  Potenciar el coneixement i el material didàctic per les escoles del municipi sobre elements del patrimoni cultural i immaterial de Sant Julià de 

Vilatorta.

Es va fer material perquè visquessin 

la festa dels Reis amb explicacions 

dels símbols dels tres reis

30%

34.  Continuar promovent la divulgació de la cultura del nostre poble, amb actes col·lectius com el concurs “Vilatorta pam a pam”, el lloc web de 

l’Ajuntament o la revista Vilatorta .
100%

35.  Estudiar la publicació d’un llibret sobre el descobriment del jaciment d’El Casal.
Es va fer la petició a Catàleg 

Diputació però no prosperà
0%
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36.  Gestionar la restauració dels esgrafiats del Casal Núria i Can Pallàs. No podem permetre que aquesta joia del patrimoni vilatortí pugui perdre’s. 

L’Ajuntament té un preacord amb la propietat del Casal Núria de cessió d’un habitatge en contraprestació a la millora de la façana.

Finalment, executat per la nova 

propietat. Bonificació llicència 

d'obres, i es gestionà l'assessorament 

tècnic

100%

37.  Tenir en compte, juntament amb el bisbat de Vic, la possible restauració de les pintures dels dos apòstols del retaule major de Vilalleons. I altres 

elements de les esglésies parroquials.

Visita fet amb la Directora del Centre 

de Restauració de Béns Mobles de la 

Generalitat de Catalunya

10%

38.  Introduir una programació teatral estable al Saló Catalunya, aprofitant els recursos de l’Institut del Teatre per promoure la programació teatral 

al municipi.

S'està iniciant els documentals 

"Docs"
10%

39.  Promoure un inventari dels motius dels noms de les cases com “Ca la Manyana”, “Can sereno”.... 0%

⎯    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 complet i variat. 

⎯    Des de l’Ajuntament es continuaran programant nous actes i activitats per a tots els públics i consolidant les noves propostes engegades durant 

les legislatures 2011-2019, com ara la celebració de Sant Julià —amb exposicions dedicades als arts i oficis—, l’Aplec Caramellaire, la diada de Sant 

Jordi,  l’Onze de Setembre, 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.

⎯    Des de l’Ajuntament es vol donar suport a noves propostes innovadores que sorgeixin del teixit associatiu del poble, com per exemple introduir 

nous actes a les festes majors de Sant Julià i Vilalleons.

⎯    Reforçar la política cultural, millorant i creant noves infraestructures culturals, consolidar la recerca i protecció del patrimoni i millorar la difusió 

i promoció de l’acció cultural del municipi. Es tindrà  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.

⎯    Continuar promovent la publicació d’investigacions locals, com l’estudi sobre el jaciment prehistòric del Casal. La Beca de Recerca Josep Romeu 

ha de continuar servint per investigar en camps tan dispars 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; l’estudi sobre el passat terrissaire del municipi; la fotografia antiga referent al 

nostre poble guardada als arxius fotogràfics nacionals o a arxius particulars, etc.

TERRITORI
Acció Discussió % Compliment

VIA PÚBLICA I MOBILITAT
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 10 6,9
40.  Via per a vianants i bicicletes paral·lela a la carretera BV-5202, que faci d’enllaç entre Vorabosc i el Puig fins al centre del poble (Itinerari per a 

vianants i ciclistes BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230). Cessió de la carretera BV-5202 de la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament, a canvi del 

finançament del projecte.

Obres finalitzades l'abril de 2021 100%

41.  Reforma del carrer de la Rambleta a prioritat invertida amb incorporació dels serveis que hi manquen, nou itinerari de vianants i bicicletes 

d’enllaç del passeig de la Generalitat amb el carrer de Miquel Pallàs, completar la vorera de l’avinguda de Montserrat entre can Condes i l’estació 

meteorològica.

100%

42.  Projecte de renovació d’infraestructures travessant la població cap a Folgueroles; aprofitar el traçat de la canalització de gas per renovar i afegir 

diverses infraestructures als carrers avinguda Sant Jordi, passeig Verdaguer, avinguda Jaume Balmes i avinguda Puig i Cunyer. Estudiar si es poden 

executar possibles millores a realitzar en superfície.

El projecte es reduí entre carrer 

Ramon Llull i av. Balmes cantonada 

Passeig Verdaguer

70%
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43.  Urbanització del carrer de la Creu del Tall i del carrer de la Mercè. Millora dels serveis, en estat deficient, especialment el de clavegueram. 100%

44.  Nova senyalització viària i millora urbana de la zona de Les Pedreres. 100%

45.  Estudiar el possible esponjament de l’avinguda Montserrat, sobretot analitzar la possible millora del revolt del Bar Núria i el Bar Jepi.
Diputació està apunt de finalitzar 

l'informe tècnic
100%

46.  Estudiar les possibilitats d’endegar la segona fase del nucli històric (plaça de l’Església, plaça del Marquès de la Quadra, carrer de Montseny). 0%

47.  Possible creació d’un itinerari per a vianants de Sant Julià cap a Folgueroles, continuació de l’avinguda Puig i Cunyer, que es dirigeixi cap al 

carrer Bru de Sala del municipi de Folgueroles. 

Petició feta a la Diputació de 

Barcelona conjuntament amb 

Folgueroles, no ho ha estudiat

10%

48.  Possible creació d’un itinerari fins a Calldetenes per afavorir la mobilitat en bicicleta cap a Vic.

Entrat, com el punt anterior, al "Pla 

per la mobilitat en bicicleta a la Plana 

de Vic" del Consell Comarcal d'Osona

10%

49.  Elaboració d’un nou Estudi de Mobilitat del municipi, per potenciar la mobilitat sostenible, l’accessibilitat i la lluita contra les barreres 

arquitectòniques, així com la millora del transport públic.

Elaborat, i amb un procés participatiu 

amb empresa especialitzada
100%

⎯    Una via pública neta i cuidada ens fa sentir a tots que vivim en un poble endreçat. Per això és important actuar sobre els espais públics (vials, 

places, parcs, jardins) per tal de mantenir-los i cuidar-los.

⎯    Millorar i complementar la flota de vehicles del Servei de Manteniment, amb la possibilitat d’avançar cap a la transició energètica.

⎯    El Servei de Manteniment s’ha reestructurat adequadament per tal de potenciar-lo i aconseguir més eficiència en tots els fronts que treballa. En 

estudi la creació d’una nova plaça d’oficial 1a de paleta.

⎯    Execució del pla de voreres i escocells, on s’ha fet molta feina però encara en queda molta per fer. Regulació dels guals d’entrada als garatges, 

en funció de la tipologia urbanística de cada barri. Caminar cap a l’eliminació de les barreres arquitectòniques a tots els passos de vianants

⎯    Ordenança de terrasses i bars: per tal de millorar la mobilitat per les voreres del municipi cal establir criteris d’ocupació de les voreres per part 

dels establiments de restauració, per anar més enllà dels casos particulars que ja s’han tractat.

⎯    Adequació i reparació de l’asfaltat viari, la xarxa de clavegueram i d’aigua: és tan important portar a terme obres de nova construcció com 

mantenir i reformar les infraestructures actuals. La xarxa de clavegueram i d’aigua ja tenen molts anys i en determinats llocs estan en molt mal 

estat. S’està redactant un Estudi del Clavegueram actual per tal de poder actuar en les zones prioritàries. Aquestes obres de manteniment i millora 

s’han de fer per fases perquè el seu cost és molt elevat.

⎯    Pla d’arbrat i poda: Sant Julià és el municipi amb més arbrat dins de la comarca d’Osona. Per això és imprescindible disposar d’un document 

guia (i documents posteriors sobre la poda i el risc) per tal que en cada actuació es pugui consultar aquest document i ens serveixi per millorar el 

servei de jardineria i manteniment del verd. L’arbrat del municipi diferencia i transmet la qualitat de vida que es respira a Sant Julià. Cal tenir-ne 

cura, i fer-ne un adequat manteniment.

⎯    Estudi sobre la mobilitat sostenible i el transport públic: a través d’una visió general del municipi, estudiar la mobilitat dels vianants, les 

bicicletes i els cotxes per tal que el poble sigui més amable.

⎯    Posar ordre en la guia de carrers, tant en el seu nomenclàtor com en la discontinuïtat que pateixen certes vies, i que genera confusió a l’hora de 

trobar una adreça. Valorar la implantació del suport de la Diputació de Barcelona pels Sistemes d’Informació Geogràfica.

VILALLEONS I DESENVOLUPAMENT RURAL
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 11 5,8
50.  Farem arribar de manera imminent la fibra òptica a Vilalleons: el poble de Vilalleons i els seus masos disseminats entraran finalment al segle 

XXI!
Fet l'estiu del 2019 100%
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51.  Creació d’un itinerari circular per a vianants al voltant del nucli de Vilalleons. 0%

52.  Redacció del projecte de l’itinerari de vianants i bicicletes de Sant Julià a Vilalleons paral·lel a la BV-5202. Se’n preveu l’execució des de 

l’aparcament de la llar d’infants Patuleia fins al trencall del camí del Mesquí (el projecte inclourà soterrar telecomunicacions i altres serveis, per 

intentar que es puguin retirar els cables de telèfon del mig dels camps i facilitar les tasques agrícoles).

Per l'increment dels metalls, manca 

la passera sobre l'Eix Transversal. 

Diputació n'ha fet un projecte a 

banda del qual iniciarà licitació. 

Previsió d'execució de la passera: 

2023. El soterrament dels pals de 

telèfon fou descartat pels redactors 

del projecte, tot i que hi ha 

canalització de fibra òptica

75%

53.  Nova senyalització de les cases de pagès, millora de la senyalització viària i de la senyalització toponímica urbana. 100%

54.  Incloure la zona més forestal de Vilalleons dins l’Espai Natural Guilleries Savassona (depenent de la modificació puntual de sòl no urbanitzable, 

actualment en gestió).
0%

55.  Arranjament de la vorera est del carrer Major. Entre can Xarpolla i can Teixidor 100%

56.  Estudiar la conversió de la xarxa de TV per cable de Vilalleons a provisió de dades (un cop la fibra òptica arribi al nucli). No s'ha vist necessari 0%

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

Vilalleons.
S'ha donat suport a vàries peticions 80%

58.  Millora de la vialitat i de l’enjardinament del nucli. 50%

59.  Ajudarem aquelles activitats que obtinguin el certificat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) per voler dotar de valor 

afegit el producte de la seva explotació.

"Vinyalleons" ha estat una realitat, i 

no els ha calgut suport municipal
50%

60.  En general, aplicar a Vilalleons polítiques de desenvolupament rural, per aconseguir que la gent que hi viu s’hi puguin guanyar la vida. En aquest 

sentit, fer compatibles l’agricultura i la ramaderia amb la protecció del medi ambient, permetre i donar valor als productes de quilòmetre 0 

(escorxadors de baixa capacitat, cultiu de la vinya...). Cooperar amb iniciatives supramunicipals per dur-ho a terme.

Pendent modificació Sòl No 

Urbanitzable
20%

URBANISME
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 6 2,0

61.  Gestionar la finalització de la urbanització de Campsalarga per tal que el sector passi a ser sòl urbà directament edificable.
Múltiples gestions, però no s'ha 

aconseguit
80%

62.  Gestionar el PMU3-Av de Sant Llorenç perquè es pugui desenvolupar el sector i aconseguir així l’obertura de l’avinguda Sant Llorenç fins davant 

del Tennis.

S'ha aprovat canvi de modalitat del 

PMU i s'han respost les al·legacions a 

aquest canvi.

60%

63.  Intentar també aconseguir aquesta connexió de l’avinguda Sant Llorenç en el tram d’unió del Boixó, amb el desenvolupament raonable 

d’aquella zona.
0%

64.  Estudiar com adequar el POUM a la sentència sobre el polígon discontinu de Campsalarga, referent al solar del costat del Saló Catalunya. 0%

65.  Estudiar si es pot impulsar el desenvolupament del PAU 4 El Solà per tal que el sector tiri endavant i es puguin aconseguir les zones verdes 

públiques corresponents.

Hi ha hagut converses amb la 

propietat
20%

66.  En general, tindrem en compte el document “Qüestions clau per al futur de les nostres ciutats ” elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

– comarques centrals

Per l'estudi de mobilitat el document 

fou d'ajuda
40%

TURISME
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Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 4 2,8
67.  Projecte de rehabilitació del parc de les Set Fonts i de l’edifici de l’Escorxador, concretament les zones ideades per Miquel Pallàs. L’Ajuntament 

ha guanyat una subvenció de 200.000 € per restaurar l’històric parc de les Set Fonts. La millora de tot l’entorn del parc (restaurant, aparcament 

d’autocaravanes, accés al castell de Bellpuig, etc.) s’anirà realitzant per fases.

100%

68.  Orientar el bar de les Set Fonts perquè també pugui actuar com a centre turístic per al visitant del parc. 0%

69.  Creació del Centre d’Interpretació de les Caramelles als Països Catalans, als baixos de Ca l’Anglada, per donar a conèixer tot l’any la tradició de 

les Caramelles.
Obres pràcticament acabades 90%

70.  Millorar la senyalització de les rutes turístiques al nostre municipi. Instal·lació d’una nova senyalística urbana i patrimonial, que doni informació 

dels grans edificis del poble.

Ruta dissenyada, cartells impresos, 

cal l'autorització dels propietaris i la 

seva instal·lació

90%

⎯    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.

⎯    Continuar treballant per la millora de la web turística.

⎯    Crear noves rutes per descobrir el patrimoni al voltant de Sant Julià i de Vilalleons amb la col·laboració de l’Espai Natural Guilleries-Savassona.

⎯    Cal potenciar els estudis de comptatge de visitants i les enquestes de satisfacció per la Fira del Tupí, per poder avaluar els resultats de les 

innovacions que s’hi introdueixen, tenint en compte la dificultat per portar públic donada la seva especificitat. Introducció d’elements de millora un 

cop analitzada l’avaluació del visitant.

Viure millor
Acció Discussió % Compliment

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 7 3,4
71.  Tal com es pot veure en les noves tendències socials, cal que l’Ajuntament intervingui per la preservació del medi des del foment de les energies 

renovables i sostenibles; ajudar a la implantació de sistemes d’estalvi energètic, com la col·locació de plaques fotovoltaiques o altres sistemes que 

redueixin l’impacte medi ambiental i promoguin les energies renovables —sistemes de calefacció aerotèrmica o geotèrmica, o d’altres). Tot en el 

marc del pacte d’alcaldes pel minorament del canvi climàtic, subscrit per l’Ajuntament.

S'ha potenciat la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques, creació de 

Set Fonts Energia, redacció projectes 

parcs solars

100%

72.  Volem actuar coordinadament amb l’impuls ciutadà que suposa el Grup Local de la Cooperativa Som Energia per a desenvolupar aquestes 

polítiques.

S'ha mantingut contacte amb aquest 

grup, però la comunitat energètica 

prendrà forma de cooperativa, 

assessorats pel Consell Comarcal

80%

73.  L’Ajuntament haurà de defensar la modificació puntual que ha començat a tramitar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en el sòl 

no urbanitzable per millorar la gestió de les explotacions ramaderes. La pagesia tradicional i les seves explotacions familiars asseguren el 

sosteniment del nostre territori. Cal revisar la normativa local en els casos que en compromet la viabilitat, sense que això perjudiqui un compromís 

mediambiental irrenunciable.

Pendent modificació Sòl No 

Urbanitzable
0%
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74.  En aquest sentit, proposarem l’ampliació de l’Espai Natural en les zones més forestals, amb baixa activitat ramadera.
Pendent modificació Sòl No 

Urbanitzable
0%

75.  Així mateix, aquesta modificació permetrà protegir l’aqüífer de les Set Fonts de la contaminació química —les anàlisis mostren un augment 

preocupant dels nitrats— i de l’extracció il·legal. No oblidem que, a part de la seva bellesa, la deu dota de gairebé el 30% d’aigua que consumeix 

cada any el municipi.

Pendent modificació Sòl No 

Urbanitzable
0%

76.  Cal elaborar un catàleg d’arbres monumentals per garantir-ne la preservació i intentar prevenir casos com la moribunda antiga alzina de la Vall.

Catàleg no elaborat, sí que Espai 

natural ha actuat a La Vall. L'alzina 

morí.

60%

77.  Es gestionarà i informarà des de l’Ajuntament de fets que impacten el medi ambient com la pesta porcina africana, la plaga de l’eruga 

defoliadora del boix o la vespa asiàtica.
Múltiples notícies a Infovilatorta 100%

SERVEIS I TIC[1]

Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 4 3,6

78.  Sant Julià ha delegat el servei d’abastament d’aigua municipal a la futura empresa pública del Consell Comarcal d’Osona. Amb aquesta fórmula 

es vol una gestió tècnica i rigorosa del servei, i alhora que l’Ajuntament pugui conèixer els resultats de l’empresa de primera mà.

L'empresa fou creada i ja és qui 

presta el servei a Sant Julià i 

Vilalleons

100%

79.  Unirem esforços amb el municipi de Folgueroles per tal que Gas Natural (Nedgia) estengui la seva canonada al llarg del nostre municipi per 

arribar finalment a Folgueroles, per apropar aquest nou servei al màxim nombre possible de domicilis.

Finalment, només s'estenguí per av. 

Puig i Cunyer fins cruïlla amb Ramon 

Llull

60%

80.  Amb la fibra òptica cal acabar d’unificar els equipaments de l’Ajuntament amb fibra òptica, abandonar definitivament les ADSL i així reduir 

costos en telecomunicacions.
100%

81.  Estudiarem la possibilitat d’incorporar servei de Wi-Fi obert a les principals places i equipaments del poble. Projecte WiFi4EU 100%

⎯    L’arribada de la fibra òptica i de les TIC dona 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.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 4 2,2

82.  La revitalització del comerç local ha de ser una prioritat. Per això cal treballar estretament amb l’Associació de Comerciants perquè la gent del 

poble aposti pel comerç local.

S'han fet campanyes, durant la 

pandèmia el comerç local ha estat 

protagonista

60%

83.  Actualitzarem el projecte global per revitalitzar el comerç del nostre poble. Facilitarem la implantació de nous comerços i estarem amatents a 

les propostes dels ja existents.

No s'actualitzà. S'han fet iniciatives 

junt amb Associació Comerciants
60%

84.  Per revitalitzar el comerç, proposem l’entrada dels comerços de Sant Julià que tenen elaboració pròpia a la Xarxa Productes de la Terra (que 

compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona: http://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/)
0%

85.  Donar 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.

Regidoria Promoció Econòmica en 

contacte permanent
100%

CONSUM
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 2 1,3
86.  Mantindrem la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona, que periòdicament visita el municipi. També s’articula 

amb l’Oficina Comarcal d’Atenció al Consumidor.
Servei molt afectat per la pandèmia 50%
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87.  Caldrà anar a buscar recursos, d’on siguin, 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.

En el cas de la telefonia mòbil, ajuda 

de LOCALRET i finalment important 

millora de l'antena de Puigsec

75%

GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERN
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 6 4,1

88.  Cal treballar per l’erradicació de les conductes incíviques a la 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.

S'han imposat sancions, però poques 

per la dificultat de provar la infracció
20%

89.  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’aprovarà definitivament la Relació de Llocs de Treball.

S'ha fet l'estabilització de places per 

reduir la interinitat
60%

90.  Avançar en la redacció d’un conveni que englobi els treballadors laborals i funcionaris. Redactat i aprovat 100%

91.  Un cop gairebé esgotada la via del diàleg, cal continuar defensant via judicial amb l’Ajuntament de Calldetenes pel que fa al contenciós-

administratiu sobre la Font d’en Titus. Continuar reclamant que s’apliquin criteris tècnics per resoldre el conflicte, perquè això permetria aclarir tot 

l’entramat legal.

Sentència del TSJC favorable. 

Presentada documentació en 

resposta a petició de DGAL d'iniciar 

procés de Repartiment de Béns i 

Drets

100%

92.  Millorar els recursos tècnics del Servei de Vigilància Municipal i mantenir l’estreta coordinació que ja tenen amb el cos de Mossos d’Esquadra.

S'ha proveït el servei. Un dels primers 

pobles a tenir conveni plenament 

vigent amb Dep. Interior per l'ús de 

les càmeres de videovigilància

100%

93.  Millorar en la gestió de les diferents concessions administratives existents en els equipaments municipals.
Han calgut replantejaments per la 

pandèmia
30%

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 9 7,2
94.    Les sessions públiques, com el Ple, s’anuncien amb antelació per múltiples mitjans i s’obrirà sempre torn de preguntes per tal que els veïns que 

ho desitgin puguin parlar amb l’equip de govern.
100%

95.    Continuar vetllant, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient i eficaç. Aplicar la Llei 

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

S'ha aconseguit segell Infoparticipa 

en totes les edicions
100%

96.    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.

Es fa un compendi de totes les 

accions en cada número de Vilatorta
100%

97.    S’ha portat el concepte de participació ciutadana a tots els àmbits de l’activitat i de la decisió. Continuar impulsant reunions amb els veïns per 

prendre les decisions més importants pel municipi i els projectes que es proposin. Seguir escoltant el ciutadà, fent-lo partícip i protagonista actiu de 

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

S'han fet reunions periòdiques amb el 

veïnat, tot i les dificultats imposades 

per les restriccions

100%

98.    Crear l’Infovilatorta 0.0: les notícies de l’Infovilatorta seran presents físicament en els principals equipaments del poble. 0%

99.    Incloure la difusió de l’Infovilatorta.cat via WhatsApp, no només via correu electrònic.
Finalment s'optà per la creació de 

l'Infovilatorta app
100%

100.Impulsar més tràmits telemàtics a la web de l’Ajuntament. Treballar perquè fins i tot els tràmits de pagament es puguin fer a distància, per 

evitar desplaçaments a la ciutadania.
Se n'han iniciat de nous 20%
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101.Des de l’Ajuntament cal continuar 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.
100%

102.Mantenir les reunions de govern obertes: cal rendir comptes en reunions periòdiques. Els projectes que endegui l’Ajuntament s’intentarà tirar-

los endavant amb el màxim consens possible.

S'han fet les presentacions dels nous 

projectes endagats
100%

HISENDA
Nombre total d'actuacions, i quantes d'executades (aproximat a la dècima) 5 5,0
103.L’Ajuntament de Sant Julià ha millorat la seva situació financera. I ho ha fet racionalitzant la despesa, i per tant millorant la gestió. 100%

104.Cal lluitar perquè l’autonomia política de l’Ajuntament no es vegi minvada per les normatives aprovades pel Reino de España. 100%

105.Cal treballar la contractació d’aquells serveis generals que són comuns a tots els equipaments de l’Ajuntament (climatització, alarmes, etc.), i 

fer l’adequació completa a la nova Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público .

Per primer cop, la regidoria d'hisenda 

ha exercit com a direcció de serveis.
100%

106.Cal seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. Continuar fent comprensible el pressupost municipal perquè els veïns el puguin 

conèixer.

S'ha explicat en el Ple, s'han fet 

cròniques a cada revista després del 

Ple.

100%

107.Caldrà treballar per fer possible la mobilització del romanent de tresoreria de l’Ajuntament, i d’altres recursos financers, com l’endeutament, 

per fer-los compatibles amb la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera .

Per la pandèmia les normes han estat 

suspeses, i això ha donat molta més 

autonomia a l'Ajuntament

100%

[1] Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC)
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