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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 1 DE JUNY DE 2016

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 6/2016
Data: 01/06/2016
Hora inici: 20,00
Hora final: 20’55
Lloc: Sala de Plens

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)

Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)

Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les vint hores del dia u de juny de dos mil setze, es constitueixen, al 
Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, 
sota la presidència de la Sra. Alcadessa, 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 i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui 
iniciada, l’Alcaldessa pregunta als Regidors si tenen cap inconvenient en incloure un 
punt per urgència sobre la proposta de posar el nom de Joan Bofill a l’Escola de Música 
de Viladrau, els reunits, per unanimitat acorden incorporar-ho com a punt núm.7 abans 
de Precs i Preguntes.
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A continuació  s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia, comentant la 
Sra. Alcaldessa que per primera vegada les propostes d’acord i els documents de 
referència, s’han penjat també a la web municipal.

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de 
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut 
i disponibilitat de poder-se contrastar.

En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament 
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre 
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge 
s’expressa en hores, minuts i segons.

1.- SORTEIG MEMBRES MESA ELECCIONS GENERALS 2016.-

Atès el que disposa l’article 26 de la Llei orgànica del Règim Electoral General i als 
efectes del que estableixen els articles 27.5 i 101.2 de la mateixa llei, es realitza el 
sorteig dels membres de la Mesa electoral que s’ha de constituir el proper dia 26 de juny 
de 2016, amb el resultat següent:

TITULARES /TITULARS

PRESIDENTE/A:D/Dª
PRESIDENT/A:Sr/Sra

LOPEZ MARTINEZ IGNACIO

1º VOCAL:D/Dª
1r VOCAL:Sr/Sra

TORDERA VIGAS MONTSERRAT

2º VOCAL:D/Dª
2r VOCAL:Sr/Sra

PRESEGUER GRAU JOAN

SUPLENTES /SUPLENTS
1º DE PRESIDENTE/A:D/Dª
1r DE PRESIDENT/A:Sr/Sra

BARCELO FULLALA NURIA

2º DE PRESIDENTE/A:D/Dª
2n DE PRESIDENT/A:Sr/Sra

TOMAS FERNANDEZ MANUELENRIQUE

1º DE 1º VOCAL:D/Dª
1r DE 1r VOCAL:Sr/Sra

SERRA ORTI IOLANDA

2º DE 1º VOCAL:D/Dª
2n DE 1r VOCAL:Sr/Sra

CREUS CODINA GERARD

1º DE 2º VOCAL:D/Dª
1r DE 2n VOCAL:Sr/Sra

ALIANA PORTUGAL ANTONIO

2º DE 2º VOCAL:D/Dª
2n DE 2n VOCAL:Sr/Sra

VIGAS MASO CARMEN
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2.- PROPOSTA APROVACIÓ COVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER 
AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE “OSONA, 
TERRITORI CAMPER” D’ADEQUACIÓ D’UNA ÀREA DE 
AUTOCARAVANES.-

Atès que en data 27 d’agost de 2015 es va publicar la resolució provisional de la 
convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
regulada per l’Ordre EMO/47/2015, de 12 de març per al desenvolupament de plans de 
foment territorial del turisme, atorgant al Consell Comarcal d’osona la subvenció 
demanada.

Atès que el cost estimat pel municipi de Viladrau ascendeix a 58.069,04 € dels quals 
l’Ajuntament n’ha d’aportar 29.325,83 €.

Vist el conveni presentat i clàusules que el regulen

Pel present es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i el 
Consell Comarcal d’Osona, d’acord amb el text que consta a l’expedient, per al 
finançament i execució de les obres del Projecte “Osona, territori Camper” d’adequació 
d’un àrea d’autocaravanes.

Segon.- Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Viladrau per un total de 29.325,83 € 
que s’hauran d’abonar el 50% abans del 30 de setembre de 2016 i el 50% restant abans 
de finalitzar les obres objecte del conveni i en tot cas abans del 30 de setembre del 2017.

Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa, Margarida Feliu Portabella, per a signar els 
documents necessaris per a l’execució del present acord.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

Intervencions:

(0:07:20 a 0:10:29 de la gravació)

Per part de l’Alcaldia es fa una breu explicació sobre els antecedents d’aquest Conveni 
que es va iniciar amb l’anterior Ajuntament i sobre el qual aquest nou Govern va 
intentar modificar el pressupost, entenen que era massa elevat, sense que hagi estat 
possible de moment ja que la proposta ja estava formulada i és la que ha aprovat la 
Generalitat. Com que considerem que és important tirar-ho endavant fem la proposta tal 
i com ens presenta el Consell Comarcal, després, quan s’iniciïn les obres, ja ens 
demanaran si volem fer-hi alguna millora.
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3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SOREA S.A. I 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ DE L’ETAP, CANONADA DE CONEXIÓ ENTRE BASSES 
I CASETA DE CONTROL.-

Aquest Ajuntament va aprovar en data 15/04/2016 el projecte d’actuació específica 
“CONSTRUCCIÓ D’ETAP, DIPÒSIT I CANONADA DE CONEXIÓ ENTRE 
BASSES”, que constitueix una obra d’inversió en la infraestructura afecta al servei 
sense la qual obra d’inversió existeix un greu risc d’impossibilitat de prestació del 
servei, el qual ateny a l’interès i salut públiques.

Atès que, el pressupost d’execució d’una part de les obres que fa referència a la 
construcció de ‘ETAP, canonada de connexió entre basses i caseta-control, segons 
pressupost aportat per l’empresa concessionària del servei, ascendeix a 589.537,04 €.

Atès que el Plec de clàusules de la concessió del servei ja preveu la realització de noves 
inversions d’infraestructura del servei per part del concessionari, amb el correlatiu 
manteniment de l’equilibri concessional.

Vist el conveni de col·laboració que consta a l’expedient,

Pel present es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i 
l’empresa SOREA S.A., d’acord amb el text que consta a l’expedient.

Segon.- Aprovar l’aportació que ha de fer l’Ajuntament, segons la clàusula tercera del 
conveni i que és la següent:

-  El cànon que l’empresa li liquidi per l’increment del consum d’industrials grans 
consumidors, segons es descriu en el manifest tercer, durant el període necessari 
per a amortitzar fins a 300.000 € que avança la companyia concessionària a un 
interès del Euribor + 1, segons quadre de finançament que consta com annex 2.

- Els 289.537,04 € restants o quantitat que en resulti de la certificació final de les 
obres, els aportarà l’Ajuntament al finalitzar l’obra i es consignarà en la partida 
60901 161 del Pressupost de la Corporació, actualment dotada  amb 50.000,00 € 
i que s’incrementarà amb les subvencions o aportacions que s’aconsegueixin.

Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa, Margarida Feliu Portabella, per a signar els 
documents necessaris per a l’execució del present acord.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el següent 
resultat:

VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(4): Els 4 Regidors de l’A
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions:

(0:10:30 a 0:50:00 de la gravació)

Per part de l’Alcaldia i del Sr. Tordera s’expliquen els antecedents sobre el conveni 
que es presenta, comentant els entrebancs que han tingut per a poder tirar endavant 
aquesta obra tan necessària i que s’iniciarà amb la substitució de les canonades i l’ETAP 
i més endavant ja es farà el dipòsit.

El Sr. Cantizano, del grup de L’A, demana quina és l’aportació de la Diputació de 
Girona, contesta la Sra. Alcaldessa que en principi tenen una previsió de 100.000 € que 
es donarien en dos anys i que hipotequen l’aportació de la Diputació per tota la 
legislatura, també es té previst demanar una ajuda a l’ACA i falta també acabar de 
concretar l’aportació de l’empresa Liquats.

El Sr. Bosch, demana algun aclariment sobre algunes abreviatures del conveni i per part 
de l’Alcaldia es contesta que ja es contestarà, ara no té el conveni davant, El que no 
s’aplicarà és la quota per obres que s’havia previst en l’Ordenança Municipal d’1’29 € 
per comptador i mes, sinó que es finançarà amb la quota que l’Ajuntament ha de 
percebre de SOREA com a cànon per grans consums industrials, en aquest moments 
aquest conveni no suposa cap increment en el rebut dels consumidors.

El Sr. Bosch demana sobre el consum previst d’aigua i la disponibilitat de la mateixa. 
L’Alcaldessa contesta que aquí hi pot haver un problema important ja que les 
previsions han quedat curtes, quan encara s’està tramitant la concessió de 315.000 m3, ja 
sabem que en necessitem 360.000 m3 (240.000 liquats i 120.000 que són els que 
consumeix el poble) i la sorpresa ve quan parlem amb Liquats i ens diu que les seves 
previsions estan sobre els 400.000 m3

El Sr. Bosch entén que el cànon per grans consumidors són diners que es basen en el fet 
que Liquats anirà consumint; si Liquats no consumeix tant, pregunta, com es tornaran 
aquests diners?. Contesta el Sr. Rabat, que aquesta pregunta s’hauria d’haver fet abans 
de donar-los llicència, sense saber si es té disponibilitat d’aigua, es pregunta, com és pot 
donar llicència?. 

Per part del Sr. Tordera s’explica que, a la vista d’aquestes previsions, s’està parlant 
amb l’empresa sobre la necessitat de buscar noves captacions i l’aportació, que 
lògicament haurà de fer l’empresa. És evident que l’empresa Liquats haurà de 
col·laborar en proporció a les seves necessitats tan amb les obres previstes com en les 
noves captacions, si el seu consum suposa 2/3 parts del consum, ha de participar en 
aquesta proporció.

Pel Sr. Bosch, aquesta forma de finançament suposa un endeutament pur i dur i en la 
passada comissió de comptes es va dir que s’aniria a rebaixar l’endeutament, amb 
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aquest forma de finançament l’Ajuntament deixa de percebre uns ingressos que podria 
destinar a altres inversions. 

L’Alcaldessa no ho veu igual, el que te clar l’equip de govern és que aquesta obra no 
l’han de pagar els veïns i veïnes de Viladrau, com preveia l’Ordenança, els veïns no 
necessitaven una inversió tan costosa i per tant intentarem evitar que hagin de pagar els 
veïns i si finalment haguessin de pagar no seria mai una quota fixa sinó en funció del 
consum. Aquest equip de govern entén que l’aigua, com la salut o l’ensenyament és un 
bé públic al que tenen dret els veïns i com a tal com menys hagin de pagar els veïns 
millor.

4.- PROPOSTA EXECUCIÓ OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’ETAP, 
CANONADA DE CONEXIÓ ENTRE BASSES I CASETA DE CONTROL.-

Aquest Ajuntament gestiona el servei de subministrament domiciliari d´aigua potable a 
Viladrau de forma indirecta mitjançant concessió administrativa de la que és titular 
concessionària l´empresa SOREA SA.
Actualment, per a la correcta prestació del servei, resulta imprescindible i inajornable 
l´execució de l´obra CONSTRUCCIÓ DE L’ETAP, CANONADA DE CONEXIÓ 
ENTRE BASSES I CASETA DE CONTROL, quin projecte ha estat aprovat pel Ple, i 
que constitueix una obra d´inversió en la infraestructura afecta al servei, sense la qual 
obra d´inversió existeix greu risc d´impossibilitat de prestació del servei, el qual ateny a 
l´interès i salut públiques.
Per la seva part, el Plec de Clàusules regulador de la concessió ja preveu la realització 
de noves inversions en la infraestructura del servei per part del concessionari, amb el 
correlatiu manteniment de l’equilibri contractual concessional.
Atès el que estableixen les clàusules 8 i 14.5 i 6 del Plec de Clàusules Tècniques i 
Administratives regulador del contracte vigent de concessió per a la gestió del servei, i 
subsidiàriament, els art. 106 i 282 del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la inajornable i 
imprescindible necessitat d´execució de la inversió esmentada, es proposa l´adopció del 
següent 

ACORD

Aprovar l´execució de l´obra CONSTRUCCIÓ DE L’ETAP, CANONADA DE 
CONEXIÓ ENTRE BASSES I CASETA DE CONTROL, afecta al servei municipal de 
subministrament domiciliari d´aigua potable de Viladrau per part de l´empresa 
concessionària del servei, SOREA SA, segons projecte aprovat pel Ple, per un import de 
la inversió de 589.537,04 €, i el correlatiu reequilibri contractual de la concessió segons 
estudi econòmic financer que consta en l´expedient.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

Intervencions:

(0:50:01 a 0:51:10 de la gravació)

5.- CONTRACTACIÓ ARQUITECTE MUNICIPAL.-

Atès que aquest Ajuntament està en procés de redacció del POUM, es considera 
necessari i urgent procedir a la contractació d’un arquitecte municipal.

S’ha demanat informe a Secretaria sobre el procés per a la contractació d’un arquitecte 
municipal el qual s’ha emès en data 27/01/2016.

Ates que, de moment, es considera necessari disposar d’aquests serveis per un període 
temporal i no amb caràcter definitiu, aquesta Alcaldia va demanar pressupost a diversos 
professionals per a la realització de les feines d’assessorament a la Corporació en obres 
municipals i pel seguiment dels treballs de redacció del POUM, amb caràcter temporal i 
per una mitjana de 15 hores al mes, segons necessitats.

Vistes les propostes d’honoraris presentades i considerant que la presentada per la  Sra. 
Imma Pujol és la més avantatjosa 

es proposa als reunits, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Declarar la urgència i necessitat de disposar dels serveis d’un arquitecte per a 
supervisar entre d’altres coses l’execució de la redacció del POUM i assessorar a la 
Corporació en l’execució de les obres municipals.

Segon.- Contractar els serveis de l’arquitecte Sra. Imma Pujol, d’acord amb l’oferta 
presentada, amb caràcter temporal i mentre no es convoqui la plaça corresponent.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

Intervencions:

(0:51:11 a 0:54:32 de la gravació)
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6.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I 
TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, AhmetDavutoglu, el President del 
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude 
Juncker van fer públic l'esborrany del preacord al que van arribar per a fer front a la 
crisi dels refugiats. El text ha estat ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats 
membres de la UE durant el Consell Europeu dels dies 17 i 18 de març, amb escasses 
modificacions.

L’acord adoptat no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, 
moralitat i impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que a 
més, els Estats membres estarien cometent una greu violació dels drets humans i de les 
seves obligacions internacionals ja que l'acord adoptat amb Turquia vulnera els 
convenis internacionals i europeus, ratificats pels Estats membres, que prohibeixen 
expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o víctimes de 
guerra.

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços 
incondicionals per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea 
demostra fins a quin punt la gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, 
egoista i curterminista. 

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, 
s'oferirà asil a un altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals 
com legals ja que no només deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va 
en contra del principi de la solidaritat mundial i el sistema internacional de protecció 
dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de la UE. A més, la manca de rutes 
legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils dels contrabandistes, 
els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única 
alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació. 

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es 
comprometi fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de 
persones que fugen de la guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir 
solidaritat als estats de la UE per tal de reubicar el màxim nombre de refugiats possible 
sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi vivim 500 milions de ciutadans. 1 
milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És possible trobar una 
solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els Estats 
membres.
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de VILADRAU 
proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació 
de l’acord entre la UE i Turquia.

Segon. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en 
totes les cimeres europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als 
que varen arribar els Estats membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de 
repartiment i acollida de refugiats entre els estats. 

Tercer. Instar als estats membres de la Unió Europea a abandonar la unilateralitat i a 
obrir les seves fronteres, respectar i tornar a aplicar plenament el Tractat de Schengen i 
facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als refugiats de manera 
coordinada. 

Quart. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 
apostar sense reserves per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió 
Europea. 

Cinquè. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a 
obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de 
crear un pla d'acollida a refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.

Sisè. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia 
per tal que pugui costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i 
assistència tècnica per a les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades a 
Grècia durant les properes setmanes.

Setè. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre 
municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua 
catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com 
l'habitatge, entre d'altres.

Vuitè. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones 
refugiades de particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de 
Recursos que comparteixen els municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida 
de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el seu procés d'acollida i 
integració amb èxit amb el conjunt del país.
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Novè. Oferir la disponibilitat d'un habitatge (o de 20, en funció del cas) de lloguer social 
durant 12 mesos al nostre municipi a través de l'esmentat Inventari de Recursos, per a 
l'acollida d'una família de persones refugiades.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

Intervencions:

(0:54:33 a 0:55:30 de la gravació)

7.- PROPOSTA NOM ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

Per l’Alcaldia es proposa posar el nom del músicòleg Joan Bofill i Soliguer a l’Escola 
municipal de música.
Joan Bofill i Soliguer, nét del poeta noucentista Guerau de Liost i fill del filòsof Jaume 
Bofill i Bofill va néixer a Barcelona l’any 1947. Va estudiar a la Universitat de 
Barcelona i Munich. Va dedicar la seva vida a difondre i donar a conèixer els seus grans 
coneixements musicals com a professor de música d’ensenyament secundari i de forma 
altruista a tothom que els necessitava. Va ser director de nombrosos cors i corals 
algunes d’elles creades per ell mateix. Entre moltes de les seves publicacions es destaca 
el seu important treball “La musicología, tareas y herramientas” (2005) 
Afectat pel parkinson, va venir a viure a Viladrau amb la seva esposa Concepció Casas 
al Mas Rusquelles, casa familiar que va obrir a tothom organitzant una matinal musical 
un diumenge de mes. Sessions musicals amb joves intèrprets de molta qualitat que es 
van iniciar el 2 d’octubre del 2011 i que es segueixen realitzant, organitzades per la seva 
esposa, després de la seva mort el 23 de juny de 2015.
Aquesta iniciativa vol ser un petit però merescut reconeixement a en Joan i a la seva 
família unint el seu nom per sempre a l’escola de música municipal i al poble.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

Intervencions:

(0:55:31 a 0:57:00 de la gravació)

L’Alcaldia convida a tots els Regidors a la inauguració que es farà de l’Escola el diumenge 19 
de juny de la qual ja rebran més informació.
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8.- PRECS I PREGUNTES:

No hi ha precs i preguntes.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20’55 hores.  Signant la 
present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

Viladrau, 6 de juny de 2016
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