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PLA DE GOVERN DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 2012-2015 
 
El present Pla de govern és el full de ruta a seguir per l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta al llarg de la legislatura 2012-2015. Aquest està format per regidors i regidores 
dels grups municipals Acord per Vilatorta i Vilalleons (AVV) - integrada pels grups municipals 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i els Independents-EPM-, Solidaritat per la 
Independència i un regidor no adscrit. 
 
Aquest document doncs, proposa accions concretes sobre temes d’interès general per als 
vilatortins i vilatortines. Les propostes s’han estructurat en tres eixos: 

 
Eix 1: Un ajuntament més proper 
Eix 2: Un poble més ben construït 
Eix 3: Un teixit social més cohesionat 

 
L’Eix 1 inclou actuacions que vetllen per acostar l’administració municipal a la ciutadania i 
viceversa, i per fomentar la proximitat en la contractació de serveis, productes, entre altres. 
 
L’Eix 2 proposa accions de planificació urbanística, de promoció de la sostenibilitat, de 
potenciació del comerç de proximitat, i del foment de les noves tecnologies. 
 
Per últim, l’Eix 3, planteja dues línies de propostes. Les primeres estan dirigides en concret a 
diferents col·lectius del poble amb l’objectiu de resoldre problemes de la vida quotidiana. 
També  proposa actuacions per resoldre la manca d’espais de trobada i fomentar el treball de 
les entitats. I la segona pretén fomentar la cultura, el patrimoni històric i el turisme de qualitat 
a Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 
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EIX 1: UN AJUNTAMENT MÉS PROPER 
 
L’Ajuntament ha d’informar al veïnat. Per tant, l’objectiu és: 

 Crear un butlletí periòdic que s’enviarà per correu electrònic a tothom.  

 Millorar els anuncis, l’exposició pública de projectes municipals i  

 Actualitzar de forma periòdica la pàgina web municipal. 

 Foment de la participació ciutadana en els temes que ens afecten a tots. 
 
Contractació prioritària d’empreses de Sant Julià, sempre amb transparència. 

 
No a la creació de càrrecs de confiança a sou de l’Ajuntament. 

 
No s’aprovarà cap normativa que dificulti l’emprenedoria. També se suavitzaran les normes 
que siguin competència municipal perquè no frenin l’activitat econòmica a Sant Julià. 

 
 

EIX 2. UN POBLE MÉS BEN CONSTRUÏT  

 
Solucionar l’accés definitiu al polígon industrial de la Quintana per treure el trànsit pesant de 
dins de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Dotar la zona industrial de les infraestructures necessàries per fer-la més atractiva a la 
implantació de negocis i d’indústries. Es prioritzarà les no contaminants i respectuoses amb el 
medi ambient. 
 
Assegurar una bona cobertura de noves tecnologies (xarxa GUIFI, cobertura mòbil de varis 
operadors...) a tot el terme municipal, sobretot d’ADSL. 
 
Crear més voreres, sobretot per millorar l’accés a peu a barris com la Font d’en Titus o El Puig. 
També cal un pla d’actuació per arranjar de forma urgent les existents. Es planteja la 
possibilitat d’un carril bici fins a Vilalleons.  
 
Fomentar l’estalvi d’aigua i d’energia al municipi.  
 
Vetllar pel gran valor mediambiental i paisatgístic del nostre municipi.  
 
Es crearà un catàleg dels arbres centenaris del municipi i crearem una àrea de protecció a la 
Roureda del Llopart. 
 
Garantir la conservació dels camins rurals del municipi a través del propi Ajuntament o d’altres 
administracions públiques. 
 
No deixar que els pisos de protecció oficial quedin tancats com fins ara, perquè hi ha gent del 
poble que els necessita, tant el jovent com la gent més gran. 
 
Millorar el centre històric del poble. 
 
Potenciar el petit i mitjà comerç per tal de fer un Sant Julià més viu i dinàmic. 
 
Ampliar els parcs infantils i eliminar-ne els elements perillosos pels nens i nenes. 
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EIX 3. UN TEIXIT SOCIAL MÉS COHESIONAT  
 
Enfortir la comunitat educativa del municipi, amb l’ajut de totes les escoles i els seus mestres, 
dels consells escolars i les associacions de mares i pares, i donant contingut al Consell Escolar 
Municipal. Perquè l’educació dels nostres fills ha de ser un treball compartit entre la família, 
l’escola i l’entorn. Treballarem tots junts per millorar l’oferta educativa, tant pública com 
concertada. 
 
 Solucionar les mancances i defectes actuals de les instal·lacions esportives municipals, els 
vestidors del futbol i els problemes al pavelló a més de fomentar l’oferta d’altres esports al 
municipi, com el patinatge, el futbol sala, el pàdel, voleibol, ... 
 
Posar en funcionament el centre de dia per a la gent gran.  
 
Estudiar la creació d’una residència per a la gent gran del poble. 
 
Col·laborar amb el Consell de Joventut per potenciar les seves iniciatives. Aquest s’ubicarà en 
una proposta d’espai conjunt amb l’esplai, el Punt d’Informació Juvenil i el casal dels joves. 
 
Potenciar el turisme de qualitat al poble fent accions i campanyes publicitàries en el ram de la 
restauració i del comerç.  
 
Consolidar i fer créixer la Fira del tupí i explotar al màxim el nostre entorn natural amb 
caminades, bicicletades i altres activitats. 
 
Cuidar i difondre el patrimoni cultural de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.  
 
Millorar la col·laboració de l’Ajuntament amb les entitats.  
 
Fomentar els actes culturals del poble, especialment en diades com Sant Jordi o la Diada 
Nacional de Catalunya.  
 
Vetllar per la creació d’una biblioteca municipal.   
 
Promoure la catalogació del Casal Núria, Can Pallàs, la domus de Cucala o el casal de Bellpuig 
com a Béns Culturals d’Interès Local per tal d’afavorir la seva restauració i protecció. 
 
Crear una àrea específica de suport a les famílies que ho necessitin, per ajudar en les 
necessitats bàsiques, tot potenciant l’assessorament i suport a les persones que es trobin en 
situació d’atur. 
 
Recuperar els ajuts econòmics per potenciar la investigació científica en l’àmbit del patrimoni 
històric, cultural i natural de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons. 
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