
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2014 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 111/2014 

Data: 19/09/2014 

Horari: 19,00 hores 

Lloc: Sala de Plens 

 

Assistents 

Alcalde 

Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 

 

Regidors: 

Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) 

Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) 

Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) 

Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 

Sr. Jaume Tordera Homs  (CiU) 

Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) 

Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU) 

 

Secretària 

M. Teresa Cunillera i Girona 

 

A Viladrau, essent les dinou hores del dia dinou de setembre de dos mil catorze, es 
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es relacionen a 
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la 
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a tractar dels 
assumptes de l’ordre del dia. 

Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal 
perquè sigui iniciada, el Sr. Alcalde proposa als assistents incloure un punt per urgència: 
Proposta aprovació inversions i repercussió financera pel cost de les mateixes a les 
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a Viladrau”. 



Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat incloure el següent punt en l’ordre 
del dia: “Proposta aprovació inversions a la xarxa d’aigua potable i repercussió 
financera pel cost d’execució de les mateixes a les tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable de Viladrau” passat a tractar-se en primer lloc. 

 

1.- PROPOSTA APROVACIÓ INVERSIONS A LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE I REPERCUSSIÓ FINANCERA PEL COST D’EXECUCIÓ DE LES 
MATEIXES A LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE DE VILADRAU.- 

Per l’Alcaldia es dona compte de les gestions realitzades per a solucionar les 
deficiències detectades en el servei de subministrament d’aigua potable i que ja van 
portar a aquest Ajuntament a aprovar la inclusió de l’obra de construcció d’un dipòsit en 
el PUOSC de 2014. 

Després de rebre diversos avisos sobre la necessitat i urgència de solventar el problema 
tant per part del Departament de Sanitat com des de l’empresa concessionària del servei, 
i després de que se’ns comuniqués la suspensió del PUOSC 2014 per part de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha demanat a l’empresa concessionària que presentés un 
estudi sobre la inversió a realitzar i la seva repercussió sobre les tarifes del servei. 

L’empresa SOREA estima la inversió a realitzar en 419.155,88 € i d’aquest total en 
compliment de les condicions contractuals vigents, s’ha previst l’assumpció per part del 
servei d’un import de 300.000,00 €, que en principi la concessionària ja tenia previst 
realitzar al 2016 però que cal avançar per la urgència de l’actuació. I es preveu la 
recuperació d’aquesta aportació al llarg d’un termini de 25 anys, aplicant un tipus 
d’interès de l’EURIBOR per operacions a 360 dies, comptant a aquests efectes la 
mitjana dels dotze darrers mesos, incrementada en 1 punt percentual.  

Considerant, doncs, que l’anualitat financera d’aquesta inversió seria de 14.551 €/any, 
la repercussió proposada en forma de quota fixa per finançament d’obres seria de 1,29 
€/ab/mes, mantenint la resta de conceptes tarifaris vigents sense modificacions. 

Així mateix, continua el Sr. Alcalde, es mirarà si es pot trobar algun tipus d’ajuda, però 
de moment es urgent aprovar l’actuació per tal que l’empresa faci també les previsions 
necessàries. 

Per tot això, es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar per l’any vinent l’actuació consistent en la construcció d’un nou 
dipòsit de capçalera i d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) per al servei 
públic municipal de subministrament d’aigua potable per part de l’empresa 
concessionària, SOREA SA; inversió estimada inicialment en 419.155,88 € a resultes 
del projecte definitiu que es redacti a tal efecte. 

Segon.- Aprovar el finançament parcial de la referida inversió mitjançant la repercussió 
a tarifes, fins un topall màxim de 300.000,00 €, segons les condicions financeres i 
tarifàries que consten en la memòria justificativa presentada pel concessionari (Reg. 
Entrada 835/2014). 



   
 

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 regidors de L’A, 

hi voten en contra els 3 Regidors de CiU. 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Tordera, del Grup Municipal de CiU, demana que es clarifiqui si la inversió que 
l’empresa concessionària preveia fer al 2016 és la mateixa que es farà al 2015 perquè no 
l’assumeixen ells. 

El Sr. Alcalde contesta que la inversió que es preveia fer al 2016 i que ara es demana d’avançar 
també s’havia de finançar o bé amb subvencions o repercutint a tarifes. 

El Sr. Argenter, del grup de CiU, manifesta que el seu grup vota en contra no de la inversió, 
que es considera molt necessària, sinó en contra del seu finançament ja que consideren que 
l’equip de govern s’ha equivocat prioritzant inversions com la Plaça Major, quan el problema 
del dipòsit ve d’anys i s’hauria d’haver tingut un romanent per fer-hi front. 

El Sr. Alcalde contesta que les obres de la Plaça ja estaven incloses al PUOSC del 2012 i hi ha 
la consignació suficient per a tirar-les endavant, l’Ajuntament no està malament, la plaça està 
aprovada. El que ha fallat és el PUOSC 2013-2016, on estava aprovat executar el dipòsit i ara 
s’ha suspès, potser sí que abans es podria haver fet, potser no s’havia d’haver fet el pavelló, el 
punt jove, etc. hi ha coses que no s’han fet bé, però en aquests moments és el govern de la 
Generalitat el què ha congelat el PUOSC. 

El Sr. Tordera, recorda que anys enrere l’aigua era de propietat privada i demana qui es feia 
càrrec del manteniment. 

El Sr. Alcalde contesta que sempre la responsabilitat és de l’Ajuntament i les obres s’han de fer 
be, a poc a poc i bé, que no s’hagin de repetir. Es evident que sigui qui sigui el gestor del servei 
sempre acaba pagant el poble. 

Per últim i abans de sotmetre a votació la proposta la Sra. Clopès, Regidora de Sanitat, comenta 
que es tingui en compte que es tracta d’un tema de salut pública i com a tal prioritari. 

 

2.- PROPOSTA CONCESSIÓ PELLÓ I CASTANYA DE PLATA 2014 -. 

La Sra. Gòmez, Regidora de Cultura, pren la paraula en nom de l’equip de govern i 
proposa l’atorgament del pelló de plata al Sr. Vila d’Abadal, president de l’AMI, per 
l’impuls al procés de consulta i la castanya de plata al grup de comunicació del nou 9 
per la difusió dels actes del nostre municipi, en especial els de la Fira de la Castanya. 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, efectua la següent intervenció: 

“Pelló de Plata 2014: 

El guardó instaurat l’any 1999 s’atorga a una persona rellevant que treballi per la 
defensa de la cultura, la llengua i promoció d’actes culturals i populars catalans, 
recordem que l’any passat vàrem acordar que era una condició indispensable que la 
persona guardonada assistís a l’acte i si no era així doncs és passaria a un altre candidat, 
per aquest motiu presentem 3 candidats: 



1er candidat: Isona Passola, productora, guionista i directora de cinema i presidenta de 
l’Acadèmia de Cinema Català, també directora i pionera de la pel·lícula documental: 
L’ENDEMÀ, la pel·lícula sobre l’Estat que volem els catalans, amb arguments tècnics i 
definitius que serveixin de píndoles contra la por de decidir-se pel SÍ. 

2on. Candidat: Sra. Teresa Forcades, nascuda al barri barcelonès de Gràcia, és metge, 
teòloga i monja de l’ordre de Sant Benet, coneguda per les seves posicions crítiques 
amb la gestió de la Grip A, és també una de les promotores conjuntament amb el Sr. 
Arcadi Oliveres del moviment independentista “Procés constituent de Catalunya”. 

3er. Candidat: Quim Masferrer, nascut a Sant Feliu de Buixalleu, és actor, director de 
teatre, guionista i presentador de televisió catalana. Ha col·laborat i presentat diferents 
programes de televisió i ràdio dins les cadenes de TV·, RAC1 i Catalunya Ràdio pels 
que ha guanyat diferents premis en l’àmbit nacional. És també, el fundador del Teatre 
de Guerrilla i també el recordareu per haver presentat la gala del dia de la via catalana 
2014. 

Castanya de Plata 2014: 

El guardó instaurat l’any 1996 s’atorga a una entitat o institució que treballi per la 
defensa de la cultura, la llengua i promoció d’actes culturals i populars catalans. És el 
nostre únic candidat doncs ja tenim la confirmació que d’atorgar-li el premi el seu 
president Sr. Joan Collet seria present a l’acte. 

Candidat: El Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona és un dels clubs de futbol més 
antics de la Lliga Espanyola. El 28 d’octubre de 1900, a les aules de la Universitat de 
Barcelona, naixia la Societat Espanyola de Football, nom que li va donar al Club el seu 
fundador i primer president, Àngel Rodriguez. Les principals senyes d’identitat, i el que 
va determinar el nom original d’aquest nou Club esportiu, va ser que tots els seus 
components eren catalans o nascuts a la resta d’Espanya, en contraposició als altres 
equips, formats majoritàriament per anglesos i altres nacionalitats, entre ells el Fotball 
Club Barcelona de Hans Gamper. Poca gent sap que inicialment el color de la seva 
samarreta era el groc i que poc després de la seva fundació va passar a ser l’actual blau i 
blanc evocant els colors del blasó del mític almirall Roger de Llúria, per un motiu 
purament de catalanitat. 

En època franquista desgraciadament es va aprofitar per polititzar el club donat que el 
seu nom er “Español” per part del règim per contrarestar el que significava l’altre club 
català de la ciutat, arribant a col·locar al costat de l’Estadi un monòlit dedicat a “los 
caidos por dios y por la patria” i més tard amb la creació de las “Brigadas 
Blanquiazules” grup de radicals de tendència espanyolista que donaven una imatge del 
RCD Espanyol d’un club de “clarnegos” o dels que és sentien catalans. 

Afortunadament la excel·lent labor com a president del Sr. Perelló i els altres presidents 
que l’han anat precedint han modernitzat la imatge del Club sent juntament amb el FC 
Barcelona els dos clubs referents del futbol de primera divisió que representen el 
sentiment català. És per aquest gran esforç que considerem al RCD Espanyol és valedor 
de rebre aquest guardó. 



   
 

 

Després d’analitzar les propostes presentades, cada grup polític es manté en les seves 
propostes que una vegada sotmeses a votació donen el següent resultat: 

Proposta de l’equip de govern: 5 vots a favor. 

Proposta de CiU: 3 vots a favor. 

S’aprova, doncs, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 5 Regidors de 

L’Alternativa, la següent proposta: 

Primer.- Concedir la castanya de plata al Grup de Comunicació de “El 9 Nou”, mitjà 
de comunicació a la comarca d’Osona, per l’interés i la difusió que sempre han mostrat 
cap als actes dels nostre municipi i a la Fira de la Castanya. 

Segon.- Concedir el pelló de plata al Sr. Josep Mª Vila d’Abadal, President de 
l’Associació de Municipis per la independència,  per la seva iniciativa i impuls al procés 
engegat per tal d’assolir el dret a decidir.  

 
 
3.- PROPOSTA DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE 
NOVEMBRE. 
 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 

nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 

internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes 

tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 

300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que 

aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 

Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat 

d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes 

franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili 

republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió 

especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet 

que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia 

molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-

nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur 

votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i 

referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació 

multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 

n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la 

majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam 



travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 

2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 

construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La 

mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió 

constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que 

està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol 

exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a 

nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la 

democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que 

representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 

reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un 

moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma 

d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però 

ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i 

activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 

il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar 

una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, 

el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni 

treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 

econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra 

nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la 

Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils 

i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de 

les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i 

participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació 

actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  

Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 

ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una 

consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els 

ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant 

tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta 

de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat 

de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera 

activa, cívica i pacífica. 

ACORDS 



   
 

 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 

2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels 

nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de 

Viladrau amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les 

eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 

materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 

Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, 

aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 

majoritària del poble català i dels seus representants. 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 

Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per 

la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 

trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president 

del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 

president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 

president de la Comissió Europea. 

La proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 regidors presents que 

són la totalitat dels membres de dret de la Corporació. 

 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, fa la següent intervenció que copiada 
literalment, diu: 

Amb el 79,25% dels vots el Parlament ha complert avui un dels mandats democràtics 
més importants dels últims anys del poble a Catalunya, l’aprovació de la llei de 
consultes populars no referendàries i de participació ciutadana, llei que, entre altres 
funcions, té l’objectiu de dotar al govern del nostre país d’un instrument legal necessari 
per poder convocar la consulta del 9-N. 

Com diu el nostre president Mas “no hi haurà cap altra ocasió igual”  

Per part del govern central hem rebut molt menyspreu, amenaces, humiliacions, 
insults... un exemple clar de fa poc.. Artur Mas sembla un zombi...Qui s’ha begut 
l’enteniment és Mas que ha caigut en mans dels d’ERC això ho afirmava César Luenga 
secretari d’organització del PSOE i és que senyors està totalment demostrat que en 
política, un insult mai pot ser un bon argument. 

També és molt curiós i demostra la poca qualitat democràtica de l’àrbitre que ha de 
dirimir sobre la consulta, el Tribunal Constitucional després que el Govern Espanyol i la 



Fiscalia ja han donat per descomptat fa dies que la suspendrà sense saber ni tan sols el 
seu contingut d’una llei i una convocatòria que encara no existia i està clar que Madrid 
ho farà tot i mes per alterar les garanties democràtiques que necessita una votació 
d’aquestes característiques perquè sigui homologable a escala internacional. Si el 
Govern Central hagués tingut una altra actitud més oberta, intel·ligent i astuta, ara 
seríem en una altra situació. 

Paral·lelament ahir els escocesos va poder votar el seu futur, hagi guanyat el si o el no, 
res no tornarà a ser igual a Escòcia. El poble escocès ha anat a votar massivament (80% 
de participació) com a resultat d’un procés exquisidament democràtic. A Escòcia ha 
guanyat el bonic espectable de la política, la audàcia dels que manen, la democràcia 
d’aquells que decideixen. 

Avui Catalunya ha exercit un dret inqüestionable com a Nació i és el dret a votar el seu 
Futur, passi el que passi a Catalunya res no tornarà a ser igual i el nostre poble Viladrau 
haurà contribuït amb el compromís i suport dels seus representants polítics aprovant 
aquesta moció a fer possible que tots nosaltres puguem decidir lliurement el futur de 
Catalunya.  

El dia 9 de novembre votarem a Viladrau...Hi tant que votarem.... No ho dubteu. 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 20  
hores trenta-cinc minuts,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, 
certifico. 


