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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 D´OCTUBRE DE 2022 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 d´octubre de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 20:15 h 
Lloc: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny) 
 
Hi assisteixen: 

Noemi Bastias Codina, Alcaldessa 
Albert Bosch Puig, Regidor IV-IdS 
Victor Niubo Garcia, Regidor IV-IdS 
Joan Merce Mozo, Regidor IV-IdS 
Margarida Feliu Portabella, Regidora SV-ERC 
Maria Formatje Bancells, Regidora SV-ERC  
Jordi Palau Font, Regidor SV-ERC 
Ines Portet Blancafort, Regidora SV-ERC 
Ricard Argenter Tomas, Regidor JxV 
 
Secretària: 

M. Teresa Cunillera Girona 
  
Desenvolupament de la sessió: 

 
Aquesta sessió es celebra, en virtut del Decret de convocatòria, a la Sala Alicia de 
Larrocha, per trobar-se l’edifici de l’Ajuntament en obres, havent-se traslladat les oficines i 
la Sala de Plens a l’edifici municipal de l’Espai Montseny.  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar 
la sessió i d’acord amb la convocatòria, es comencen a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia. 
 
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 a la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat a la Secretaria de 
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o 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 cadascuna 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.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 

Intervencions: (0:00:10 a 0:00:54) 
 
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del ROFRJ de les Corporacions Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la 
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de PO 
04/07/2022, a la qual tots els regidors i regidores han tingut accés des de la convocatòria.  
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta esmentada aquesta queda aprovada per 
unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres presents que representen la 
majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 
 
Ordre votacions IdV – SV- JxV  
 
2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia 
 

Intervencions: (0:00:55 a 0:21:29) Comença JxV i després SV 
 
Es dona compte de tots els Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim ple 
ordinari i fins a la celebració del present. Tots els regidors i regidores han tingut els 
Decret i Resolucions a la seva disposició a través del gestor d’expedients.  
 
El Regidor Sr. Argenter, del grup municipal JxV, demana: 

 
- Decret 223/22 sobre la subvenció sol·licitada del Pla Director de l’Aigua: Explica el 
decret l’Alcaldessa Sra. Bastias.  
 
- Decret 226/22: sobre conveni signat amb Liquats Vegetals: la Sra. Alcaldessa explica 
els motius que han portat a signar aquest conveni de col·laboració.  
 
- Decret 240/22: sobre paviment escola bressol. Explica la Sra. Alcaldessa que s’ha hagut 
de canviar el terra perquè estava molt malmès. El Sr. Argenter demana si hi havia 
garantia, ja que no feia gaire temps que s’havien fet les obres, l’any 2017. Intervenen 
també els Regidors Sr. Mercé i Sr. Bosch.  
 
- Decret 241/22: sobre subvenció next generation. Explica el decret l’Alcaldessa sobre les 
partides del nou Ajuntament que s’han inclòs en aquesta petició i que fan referència a 
obres d’accessibilitat.  
 
- Decret 252/22: sobre subvenció del Pla a l’acció de la Diputació de Girona: Contesta la 
Sra. Alcaldessa sobre les ajudes que s’han demanat per a la millora de l’enllumenat. 
 
- Decret 268/22: sobre conveni amb catsalut . Explica la Sra. Alcaldessa que es una 
renovació del conveni per a subvencionar les despeses del consultori de Viladrau amb 
Catsalut. 
 
A continuació intervé el grup municipal SV-ERC 
 
La Regidora Sra. Formatjé, sobre el decret 231 i 263 sobre les certificacions d’obra de 

l’antic Ajuntament, demana estat de les obres i quan s’estima que finalitzaran. Contesta la 
Sra. Alcaldessa dient el què s’havia fet i els motius pels que es van parar uns dies però 
que ara ja es tornaran a reprendre i està previst que acabin a principis de novembre.  
 
El Regidor Sr. Palau, demana sobre el mateix Decret 252/22 en concret sobre quin tram 
de l’enllumenat s’actuarà. Contesta el Regidor Sr. Bosch i també l’Alcaldessa, que 

donen explicacions a partir de la memòria valorada presentada. També intervé la 
Regidora Sra. Feliu del grup SV, explicant sobre les subvencions next generation sobre 
temes energètics.  
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3.0.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 
SEGON TRIMESTRE DE 2022 I DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST. 

 
Mitjançant el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació 
en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims de 
finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors, 
d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
ÀMBIT SUBJECTIU 

El Reial decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de la 
LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i 
delimitació del Sistema Europeu de Comptes.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 

· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
· Reial decret legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes 
del sector públic. 
· Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tot això, en relació amb el període mig de pagament a proveïdors del sector 
d'administracions públiques de l’Ajuntament de Viladrau corresponent al SEGON 
TRIMESTRE DEL 2022  s’INFORMA: 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Viladrau, en tant que corporació local inclosa en l’àmbit 

subjectiu definit en l’article 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL), està obligada a publicar en el seu portal web i remetre al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la informació següent sobre el seu període mig de pagament 
a proveïdors, amb caràcter trimestral: 
 
a) Període mig de pagament global a proveïdors. 
b) Període mig de pagament de cada entitat. 
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat. 
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat. 
 
 
SEGON. De la consulta del registre de factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de 

Viladrau en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a proveïdors 
referit al SEGON TRIMESTRE de l’any 2022: 
 



ENTITAT RATIO  

Operacions  

Pagades 

(dies) 

Import 

Pagaments 

Realitzats 

(euros) 

Ràtio 

Operacions 

Pendents 

(dies) 

Import 

pagaments 

pendents 

(euros) 

PMP 

(dies) 

VILADRAU 26,53 283.425,88 11,64 91.195,61 22,91 

 
TERCER. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a 

proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Viladrau no supera 
el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat. 
 
QUART.- Així mateix es dóna compte al ple de l’execució del segon trimestre del 

Pressupost de la Corporació per al 2022, que consta a l’expedient. 
 
 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
Intervencions: (0:21:30 a 0:22:17): Ho explica l’Alcaldessa Sra. Bastias. 
 
 
 

4.0.- PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA  DE LA 
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI (PPPNT) 
DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM AL MUNICIPI DE VILADRAU. 
 

Vist l’expedient tramitat per a la imposició de la prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari del servei de Clavegueram, els quals son gestionats per AGBAR, en substitució 
de la taxa actualment aprovada, així com l’informe de la Secretària-Interventora . 
 
Segons allò disposat a l’article 15 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, es proposa als reunits, l’adopció dels següents 
ACORDS: 

 
Primer.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les taxa pel servei de 
clavegueram, al Municipi de Viladrau. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el text de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial 
pública no tributària del servei de clavegueram al Municipi de Viladrau, amb el text que 
consta a l’expedient. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la web municipal i al 
portal de transparència, l’anterior acord inicial, així com el text complet de l’Ordenança 
aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, en aquest termini 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions i reclamacions 
que creguin oportunes.  
 
Quart.- Declarar definitivament adoptats els acords en el cas que, transcorregut el termini 
d’exposició pública, no es presentin reclamacions. 
 

Cinquè.- Aprovada definitivament PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al tauler d’anuncis i al portal de transparència el text íntegre de l’ordenança. 
 
Sisè.- Trametre’n una còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, no 
entrant en vigor la present ordenança fins que hagi transcorregut el termini previst a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local..” 
 
 
 



 
 
 

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU  (Girona) 
www.viladrau.cat  -  E-mail: ajuntament@viladrau.cat 

 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMORIAL DE CARACTER PÚBLIC NO 
TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE CLAVEGUERAM A VILADRAU 
Exposició de motius 
L’Ajuntament de Viladrau té atribuïda com a competència pròpia i servei obligatori en virtut dels 
articles 25.2 c) i 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
articles 66.3 l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el servei del clavegueram. Es tracta d’un servei de 
caràcter essencial reservat a favor de les entitats locals, corresponent al Ple determinar la forma 
específica de gestió del servei (article 86 LBRL). 
Tot i que l’Ajuntament és el propietari del servei, d’acord amb el que estableix l’article 113 del 
Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals, en data 3 de març de 2009, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
l’Ajuntament va subscriure amb SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (en 
endavant, “SOREA)  el “contracte per la gestió indirecta del Servei Municipal de subministrament 
domiciliari d’aigua potable de Viladrau, sota la modalitat de concessió prevista a l’article 25.3.a) 
de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, als articles 243 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS), els articles 258 i 259 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i als articles 11 i següents 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat pel Decret 17 de juny de 1955 
(RSCL)”. 
El 9 de desembre de 2011, es va procedir a la signatura del “Contracte d’ampliació del contracte 
de gestió municipal d’aigua potable al municipi de Viladrau, consistent en la integració en aquest 
de la gestió del Servei Municipal de clavegueram”. 
El 16 de desembre de 2020 es va posar en coneixement de l’Ajuntament el procés de 
reorganització empresarial dut a terme dins el Grup de societats al què pertanyien SOREA i 
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (d’ara endavant AGBAR) i com a conseqüència del 
qual es transmetia una branca d’activitat integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle 
integral de l’aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya, en favor d’AGBAR. En aquest també es 
comunicava a l’Ajuntament que, amb efectes 1 de gener de 2021, AGBAR adquiria tots els actius, 
passius, drets i obligacions vinculats a la branca d’activitat transmesa i en especial tots aquells que 
es deriven en relació dels contractes que SOREA tenia subscrits amb aquest Ajuntament, tota 
vegada que es sol·licitava que es tingués per comunicada la successió d’AGBAR en els contractes 
subscrits per SOREA amb l’Ajuntament. 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i 
d’acord amb les seves disposicions finals, novena onzena i dotzena s’introdueixen determinades 
modificacions a determinades normes tributàries afegint un nou punt c) a l’article 2 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, del règim jurídic de taxes i preus públics (disposició fi nal novena), donant 
nova redacció a la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de (desembre, General 
Tributària ( disposició final onzena) i afegir un nou apartat a l’article 20 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals (disposició final 
dotzena). 
Pel que fa a l’àmbit local, tal i com es diu al nou paràgraf 6 de l’article 20 del Text Refós de la Llei 
d’hisendes locals, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament i pagades pels 
ciutadans per a la prestació del servei de clavegueram, que es prestin de forma directa mitjançant 



persona privada o mitjançant gestió indirecta tenen la condició de prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari i s’hauran de regular per Ordenança,  
 
ORDENANÇA reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de  
clavegueram 
 
Article 1. fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats conferides pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i per l’art icle 105.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d’acord amb els apartats 4 i 6 
de l’article 20 text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, d’acord amb el  que estableix el nou paràgraf 6 del disposició final dotzena 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de la sector públic, aquest Ajuntament 
estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de clavegueram, 
prestats en règim de concessió administrativa, i que es regirà per aquesta Ordenança.  
 
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial. 
Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial la prestació del servei públic de 
clavegueram  
Que es concreta en les següents tasques i/o serveis 

 Evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de 
clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les. 

 Realització de totes les tasques de neteja ordinària i extraordinària de la xarxa de 
clavegueram: pous, reixes interceptores, embornals i d’altres elements de la xarxa 
del municipi , així com qualsevol neteja de xoc. 

 Execució de les obres de reparació i conservació.  Autorització de connexió a la 
xarxa de clavegueres.  

 Redacció dels estudis tècnics i projectes necessaris per atendre adequadament 
l’evolució del funcionament de la xarxa municipal de clavegueram.  

El Servei Municipal de clavegueram es declara com a Servei de recepció obligatòria, i la seva 
prestació es desenvoluparà en els termes previstos al Reglament Municipal del Servei.  
 La utilització del Servei quedarà condicionada a la subscripció, dels drets de connexió al servei de 
clavegueram.  
L’esmentat servei que és de titularitat municipal, es presta actualment en forma  de gestió 
indirecta d’acord amb els termes del contracte de concessió vigent.  
 
Article 3. Obligació de pagament i obligats al pagament. 
Estan obligats a pagar la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada en aquesta 
Ordenança les persones físiques o jurídiques usuaris del servei de clavegueram prestat per la 
concessionària i, en particular, qui sigui titular d’un contracte de clavegueram, o sol·licitud de 
connexió a la xarxa publica així com aquelles altres figures a que es refereix l’article 35 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
L’obligació de pagament de les prestacions patrimonials, neix en el moment en el qual es sol·licita 
l’alta en el servei, o en el seu cas, quan es detecta l’abocament irregular d’aigües re siduals. En 
relació als serveis complementaris, l’obligació neix en el moment de la petició dels mateixos.  
Un cop donat d’alta al servei, la tarifa serà exigible semestralment, trimestralment, 
bimensualment o mensualment, segons correspongui, entenent-se meritada l’obligació de 
pagament quan tingui lloc la lectura del comptador, ja sigui real o estimada.  
Tractant-se d’un servei de caràcter periòdic, per als successius exercicis, el naixement de 
l’obligació tindrà lloc l’1 de gener de cada exercici.  
 
Article 4. Tarifes 
Les quotes a satisfer es determinaran mitjançant l’aplicació de les tarifes establertes a l’annex 
d’aquesta Ordenança. 
Sobre la quota final, resultant de l’aplicació de les tarifes, s’aplicarà el tipus de gravamen de 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent que li sigui d’aplicació. 
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Article 5. Revisió de les tarifes 
Les tarifes es revisaran en els termes del contracte vigent, mitjançant la tramitació corresponent, 
d’acord amb els requeriments específics establerts en la normativa vigent, per la prestació del 
servei  
 
Article 6. Meritació.   
1. Es merita la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i neix l’obligació de pagament, 
des de l’atorgament del corresponent contracte i  connexió al servei de clavegueram.  
2. En el cas de prestacions periòdiques, la meritació es produirà el primer dia del període establert 
en cada cas.  
La meritació de pagament per aquelles connexions eventuals es produirà amb la sol·licitud del 
servei, i no estaran subjectes a facturació periòdica. Són subministraments eventuals, no 
periòdics, els vinculats a instal·lacions portàtils o desmuntables, amb autorització municipal, als 
que resulta d’aplicació la tarifa industrial corresponent, en funció de la durada i el consum.  
 
Article 7. Normes de gestió 
1. La gestió l’ha de dur a terme la concessionària d’acord amb el que estableix el contracte de 
concessió vigent. 
2. Aquests són els drets dels usuaris: 
a) Rebre el servei en les condicions estipulades. 
b) Sol·licitar la intervenció de l’autoritat municipal o autonòmica competent quan es produeixin 
irregularitats o anomalies en el prestació del servei, d’acord amb les respectives competències.  
c) Qualsevol altre que el reconegui de la legislació aplicable. 
3. a) Abonar les tarifes o quotes legalment establertes exigides per la concessionària del servei. 
b) Facilitar al personal de la concessionària l’accés als punts de consum per a la verificació i 
pràctica de les operacions necessàries. 
c) L’usuari no podrà facilitar la connexió a la xarxa de clavegueram, mitjançant la seva instal·lació, 
a d’altres persones, ni realitzar, ni facilitar abocaments no autoritzats a la xarxa de clavegueram.  
d) Facilitar a la concessionària la realització de les obres de conservació de les instal·lacions que 
puguin ser necessàries. 
e) Ser responsable dels danys i perjudicis que puguin ser causats per la seva conducta a les 
instal·lacions o a terceres persones o coses. 
4. Facultats de la corporació municipal: 
a) Com a usuari del servei, la corporació municipal assumirà tots els drets  i deures que, li 
corresponguin d’acord amb les condicions de la concessió i amb les excepcions que existeixin a la 
mateixa. 
b) Pel que fa al servei objecte d’aquesta Ordenança, la corporació municipal té la facultat de 
controlar el desenvolupament d’aquest servei, dictant normes per la seva millora. 
c) Correspon a la corporació municipal totes les facultats que reconeguin a les entitats locals el 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i la resta de la legislació que li sigui d’aplicació 
així com les que també li reconegui el contracte de la concessió. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 



Les infraccions de caire reglamentari, les ocultacions i actes de frau seran sancionats d’acord amb 
el que estableixen les disposicions vigents, previ la formació de l corresponent expedient 
sancionador. 
a) Abocaments no autoritzats            1.200, 00€ 
 
Article 9. Exempció. 
Gaudirà d’exempció en el pagament de les prestacions l’Ajuntament de Viladrau, en els termes 
establerts en la concessió del servei. 
 
Article 10. gestió i recaptació. 
10.1. La gestió i recaptació de les quotes la durà a terme l’entitat prestadora del servei. El 
pagament de les liquidacions per subministrament de caràcter periòdic s’efectuaran 
preferentment pel sistema de domiciliació bancària. 
La liquidació serà trimestral, la facturació s’emetrà un cop feta cada lectura en la periodicitat que 
correspongui. 
En cas de devolució de rebuts per les entitats bancàries, per causes imputables a l’abonat, seran 
per compte del mateix la totalitat de les despeses bancàries que es produeixin per aquesta 
devolució. 
Correspon al concessionari del servei la confecció dels corresponents llistats cobratoris als efectes 
d’identificació de les persones obligades al pagament de la prestació patrimonial, així con la seva  
recaptació. 
10.2 Quan la prestació no s’hagin satisfet en el termini que li correspongui la companyia podrà 
reclamar el deute a través de la jurisdicció ordinària i/o a adoptar els procediments i mesures 
previstes en la normativa d’aplicació. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2023 i si la seva 
publicació és posterior, a l’endemà de la publicació, i continuarà vigent mentre no se’n acordi la 
modificació o derogació. 
En cas de modificació parcials, els articles no modificats restaran vigents. 
Annex tarifes: 

1.2 CLAVEGUERAM 

1  NUCLI URBÀ  
a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,3291 €/m3 

b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,4180 €/m3 
c) Excés de 72 m3/trimestre 0,6012 €/m3 

1.2 US DOMESTIC AFORAMENTS 0,3291 €/m3 
1.3 US INDUSTRIAL GENERAL 0,3389 €/m3 

2 URBANITZACIÓ GUILLERIES   

a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,3291 €/m3 
b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,4180 €/m3 

c) Excés de 72 m3/trimestre 0,6012 €/m3 
2.1 Us industrial general 0,3389 €/m3 

 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (5): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (4): Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria Formatje Bancells, Sr. 
Jordi Palau Font i Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM 
 
Intervencions: (0:22:18 a 0:27:06)  
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa.  
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Intervé la portaveu del grup municipal de SV-ERC, Sra. Feliu qui explica els motius que 

porten al seu grup a abstenir-se en la votació, bàsicament perquè en el procés d’anàlisi 
del servei de l’aigua i del clavegueram, creuen que s’hauria d’haver avançat en un altre 
sentit.  Contesta el Regidor Sr. Bosch, explicant el perquè d’aquesta modificació, també 
intervé l’Alcaldessa manifestant que amb l’aplicació d’aquesta tarifa l’estalvi en el rebut 
domiciliari serà important.  
 
 

5.0.- ORDENANÇA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER 
PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

POTABLE  
 
Vist l’expedient tramitat per a la imposició de la prestació patrimonial de caràcter no 
tributària en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, i d’altres serveis 
del cicle integral de l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats per 
AGBAR i l’informe de la Secretària-Interventora . 
 
Segons allò disposat a l’article 15 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, es proposa als reunits, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r. Derogar l’ordenança fiscal núm. 22 reguladora de les taxa pel servei de 
subministrament d’aigua potable, al Municipi de Viladrau. 
 
2n. Aprovar inicialment l’acord d’imposició de la prestació patrimonial de caràcter no 
tributària en concepte de tarifes dels serveis de subministrament d’aigua, i d’altres serveis 
del cicle integral de l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son gestionats per 
AGBAR. 
 
3r. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial 
pública no tributària en concepte de tarifa del servei de subministrament d’aigua i d’altres 
serveis del cicle integral de l’aigua en l’àmbit dels serveis municipals, els quals son 
gestionats per AGBAR. 
 
4t. Sotmetre l’acord d’imposició i Ordenança a informació pública i audiència dels 
interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tauler d’anuncis del 
l’Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions o 
suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o 
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense 
necessitat d’acord exprés del Ple. 
 
5è. Sol·licitar de la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes 
contingudes a l’Ordenança ,ajuntant la documentació que sigui necessària. 
 



6è. Facultar a la Sra. Alcaldessa  per subscriure i signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte.” 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMORIAL DE CARACTER PÚBLIC NO 
TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PUBLIC DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
A VILADRAU 
Exposició de motius 
L’Ajuntament de Viladrau té atribuïda com a competència pròpia i servei obligatori en virtut dels 
articles 25.2 c) i 26.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
articles 66.3 l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abri l, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el subministrament d’aigua potable. Es tracta d’un servei 
de caràcter essencial reservat a favor de les entitats locals, corresponent al Ple determinar la 
forma específica de gestió del servei (article 86 LBRL). 
Tot i que l’Ajuntament és el propietari del servei, d’acord amb el que estableix l’article 113 del 
Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals, en data 3 de març de 2009, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
l’Ajuntament va subscriure amb SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (en 
endavant, “SOREA)  el “contracte per la gestió indirecta del Servei Municipal de subministrament 
domiciliari d’aigua potable de Viladrau, sota la modalitat de concessió prevista a l’article 25.3.a) 
de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, als articles 243 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya (ROAS), els articles 258 i 259 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i als articles 11 i següents 
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat pel Decret 17 de juny de 1955 
(RSCL)”. 
El 16 de desembre de 2020 es va posar en coneixement de l’Ajuntament el procés de 
reorganització empresarial dut a terme dins el Grup de societats al què pertanyien SOREA i 
Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU (d’ara endavant AGBAR) i com a conseqüència del 
qual es transmetia una branca d’activitat integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle 
integral de l’aigua que SOREA desenvolupa a Catalunya, en favor d’AGBAR. En  aquest també es 
comunicava a l’Ajuntament que, amb efectes 1 de gener de 2021, AGBAR adquiria tots els actius, 
passius, drets i obligacions vinculats a la branca d’activitat transmesa i en especial tots aquells que 
es deriven en relació dels contractes que SOREA tenia subscrits amb aquest Ajuntament, tota 
vegada que es sol·licitava que es tingués per comunicada la successió d’AGBAR en els contractes 
subscrits per SOREA amb l’Ajuntament. 
Així mateix, de conformitat amb l’article 16 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre 
mesures fiscals i de promoció urgents i liberalització de l’activitat econòmica, l’autorització del 
preu del subministrament d’aigua a l’habitatge passen a ser competència de les comissions 
autonòmiques de preus. 
A Catalunya, però, la competència sobre l’autorització de determinats preus, entre ells el de 
l’aigua, ja va ser transferida per Reial Decret 1386/1978 de 23 de juny de traspàs de competències 
de l’administració de l’estat a la Generalitat en matèria de comerç.  
La Generalitat te regulat el règim procedimental de preus autoritzats i comunicats en el Decret 
149/1988 de 28 d’abril i en el seu títol I es refereix a la implantació i modificació de tarifes dels 
serveis de competència local, subjectes al règim d’autorització prèvia  establint com a òrgan 
competent a la Comissió de Preus de Catalunya. 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i 
d’acord amb les seves disposicions finals, novena onzena i dotzena s’introdueixen determinades 
modificacions a determinades normes tributàries afegint un nou punt c) a l’article 2 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, del règim jurídic de taxes i preus públics (disposició final novena), donant 
nova redacció a la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de (desembre, General 
Tributària ( disposició final onzena) i afegir un nou apartat a l’article 20 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals (disposició final 
dotzena). 
Pel que fa a l’àmbit local, tal i com es diu al nou paràgraf 6 de l’article 20 del Text Refós de la Llei 
d’hisendes locals, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament i pagades pels 
ciutadans per a la prestació del servei de distribució d’aigua, que es prestin de forma directa 
mitjançant persona privada o mitjançant gestió indirecta tenen la condició de prestacions 
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patrimonials de caràcter públic no tributari i s’hauran de regular per Ordenança, i per la seva 
aprovació es necessari l’informe preceptiu de la Comissió de Preus de la Generalitat per a tarifes 
de serveis de competència local subjectes al règim d’autorització prèvia.  
 
ORDENANÇA reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de 
subministrament d’aigua potable  
Article 1. Fonament i naturalesa. 
En ús de les facultats conferides pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i per l’article 105.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i d’acord amb els apartats 4 i 6 
de l’article 20 text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, d’acord amb el que estableix el nou paràgraf 6 del disposició final dotzena 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de la sector públic, aquest Ajuntament 
estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament i 
distribució d’aigua potable, prestat en règim de concessió administrativa, i que es regirà per 
aquesta Ordenança. 
 
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial. 
Constitueix el pressupost de fet de la prestació del servei públic d’abastament d’aigua, inclosos els 
drets de connexió i escomesa, i la resta de prestacions d’aquests servei  
En relació al Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, constitueix el pressupost 
de fet de la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets de 
connexió i línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.  
El Serveis Municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable es declara com a Servei de 
recepció obligatòria, i la seva prestació es desenvoluparà en els termes previstos al Reglament 
Municipal del Servei. 
 La utilització del Servei quedarà condicionada a la subscripció de la pòlissa de subministrament 
amb el corresponent pagament, en el seu cas, dels drets de connexió al servei.  
 esmentat servei que s de titularitat municipal, es presta actualment en forma de gestió indirecta 
d’acord amb els termes del contracte de concessió vigent. 
 
Article 3. Obligació de pagament i obligats al pagament. 
Estan obligats a pagar la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari regulada en aquesta 
Ordenança les persones físiques o jurídiques usuaris del servei de subm inistrament d’aigua 
prestat per la concessionària i, en particular, qui sigui titular d’un contracte de subministrament 
d’aigua potable, o sol·licitud de connexió a la xarxa publica així com aquelles altres figures a que 
es refereix l’article 35 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
L’obligació de pagament de les prestacions patrimonials, neix en el moment en el qual es sol·licita 
l’alta en el servei, o en el seu cas, quan es detecta la utilització irregular del subministrament 
d’aigua. En relació als serveis complementaris, l’obligació neix en el moment de la petició dels 
mateixos.  
Un cop donat d’alta al servei, la tarifa serà exigible semestralment, trimestralment, 
bimensualment o mensualment, segons correspongui, entenent-se meritada l’obligació de 
pagament quan tingui lloc la lectura del comptador, ja sigui real o estimada.  
Tractant-se d’un servei de caràcter periòdic, per als successius exercicis, el naixement de 
l’obligació tindrà lloc l’1 de gener de cada exercici.  



 
Article 4. Tarifes 
Les quotes a satisfer es determinaran mitjançant l’aplicació de les tarifes establertes a l’annex 
d’aquesta Ordenança. 
Sobre la quota final, resultant de l’aplicació de les tarifes, s’aplicarà el tipus de gravamen de 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent que li sigui d’aplicació. 
 
Article 5. Revisió de les tarifes 
Les tarifes es revisaran en els termes del contracte vigent, mitjançant la tramitació corresponent, 
d’acord amb els requeriments específics establerts en la normativa vigent.  
 
Article 6. Meritació.   
1. Es merita la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i neix l’obligació de pagament, 
des de l’atorgament del corresponent contracte i inici del subministrament  
2. En el cas de prestacions periòdiques, la meritació es produirà el primer dia del període establert 
en cada cas.  
La meritació de pagament per aquells subministraments o connexions eventuals es produirà amb 
la sol·licitud del servei, i no estaran subjectes a facturació periòdica. Són subministraments 
eventuals, no periòdics, els vinculats a instal·lacions portàtils o desmuntables, amb autorització 
municipal, als que resulta d’aplicació la tarifa industrial corresponent, en funció de la durada i el 
consum.  
 
Article 7. Normes de gestió 
1. La gestió l’ha de dur a terme la concessionària d’acord amb el que estableix el contracte de 
concessió vigent. 
2. Aquests són els drets dels usuaris: 
a) Rebre el servei en les condicions estipulades. 
b) Sol·licitar la intervenció de l’autoritat municipal o autonòmica competent quan e s produeixin 
irregularitats o anomalies en el prestació del servei, d’acord amb les respectives competències.  
c) Qualsevol altre que el reconegui de la legislació aplicable. 
3. a) Abonar les tarifes o quotes legalment establertes exigides per la concessionària del servei. 
b) Facilitar al personal de la concessionària l’accés als punts de consum per a la verificació i 
pràctica de les operacions necessàries. 
c) L’usuari no podrà en cap cas subministrar aigua a persones o instal·lacions diferents de les que 
van ser objecte del contracte o facilitar la seva extracció per aquells que no tenen dret, han 
d’evitar el frau que es pugui produir a causa de negligència o falta de vigilància i abstenir-se de 
dur a terme manipulacions dels dispositius de mesurament. d) Facilitar a la concessionària la 
realització de les obres de conservació de les instal·lacions que puguin ser necessàries.  
e) Ser responsable dels danys i perjudicis que puguin ser causats per la seva conducta a les 
instal·lacions o a terceres persones o coses. 
4. Facultats de la corporació municipal: 
a) Com a usuari del servei, la corporació municipal assumirà tots els drets i deures que, li 
corresponguin d’acord amb les condicions de la concessió i amb les excepcions que existeixin a la 
mateixa. 
b) Pel que fa al servei objecte d’aquesta Ordenança, la corporació municipal té la facultat de 
controlar el desenvolupament d’aquests serveis, dictant normes per la seva millora.  
c) Correspon a la corporació municipal totes les facultats que reconeguin a les entitats  locals el 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i la resta de la legislació que li sigui d’aplicació 
així com les que també li reconegui el contracte de la concessió. 
 
Article 8.- Cànon grans consumidors d’aigua potable. 
Quan el consum dels abonats industrials -grans consumidors- superi en conjunt els 100.000 
m3/uc/any, l’Ajuntament rebrà una retribució en forma de cànon associat de setze amb noranta-
un cèntims d’euro (0,1691€) per cada m3 que superi aquests 100.000 m3/uc/any.  
 
Article 9. Infraccions i sancions 
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Les infraccions de caire reglamentari, les ocultacions i actes de frau seran sancionats d’acord amb 
el que estableixen les disposicions vigents, previ la formació del corresponent expedient 
sancionador. 
a) Fraus detectats en el comptador  300,00 €* 
b) Fraus detectats en l’escomesa  600,00 €* 
*A aquesta tarifa s’haurà d’afegir el preu del comptador si cal substituir-lo per manipulació. 
 
Article 10. Exempció. 
Gaudirà d’exempció en el pagament de les prestacions l’Ajuntament de Viladrau, en els  termes 
establerts en la concessió del servei. 
 
Article 11. gestió i recaptació. 
11.1. La gestió i recaptació de les quotes la durà a terme l’entitat prestadora del servei. El 
pagament de les liquidacions per subministrament de caràcter periòdic s’efectuaran 
preferentment pel sistema de domiciliació bancària. 
La liquidació serà trimestral, la facturació s’emetrà un cop feta cada lectura en la periodicitat que 
correspongui. 
En cas de devolució de rebuts per les entitats bancàries, per causes imputables a l’abonat, seran 
per compte del mateix la totalitat de les despeses bancàries que es produeixin per aquesta 
devolució. 
Correspon al concessionari del servei la confecció dels corresponents llistats cobratoris als efectes 
d’identificació de les persones obligades al pagament de la prestació patrimonial, així con la seva 
recaptació. 
11.2 Quan la prestació no s’hagin satisfet en el termini que li correspongui la companyia podrà 
reclamar el deute a través de la jurisdicció ordinària i/o a adoptar els procediments i  mesures 
previstes en la normativa d’aplicació. 
 
Article 12. Lectures. 
L’entitat prestadora dels serveis estarà obligada a establir un sistema de presa de lectura 
permanent i periòdica, de forma que, per cada abonat els cicles de lectura mantinguin, en el 
possible, el mateix número de dies. 
D’acord amb l’anterior i amb l’article 9, la freqüència en la lectura serà trimestral tant en els 
subministraments per a ús domiciliari, com en usos comercials i industrials. No obstant, quan la 
conveniència del servei, per circumstàncies especials conegudes o sobrevingudes, així ho 
aconselli, prèvia notificació al subjecte passiu, podrà modificar-se la periodicitat de la liquidació 
que, en cap cas, podrà ser inferior a un mes ni superior a tres mesos.  
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2023 i si la seva 
publicació és posterior, a l’endemà de la publicació, i continuarà vigent mentre no se’n acordi la 
modificació o derogació. 
En cas de modificació parcials, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
 



 
Annex tarifes: 

1.1 AIGUA 
1. US DOMÈSTIC  

a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,6322 €/m3 
b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,8725 €/m3 

c) Excés de 72 m3/trimestre 1,2642 €/m3 

2. US DOMÈSTIC AFORAMENT 0,6322 €/m3 
3. US INDUSTRIAL 0,7522 €/m3 

4. Ús industrial grans consumidors  
a) Mínim fins a 20.000 m3/trimestre 0,7522 €/m3 

b) Excés de 20.000 m3/trimestre 0,6022 €/m3 
Quota conservació comptador i escomeses 3,00 €/trimestre 

 
La proposta és aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (5): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS,i el Sr. Ricard Argenter Tomas del grup JxV.  
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
 ABSTENCIONS (4): Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria Formatje Bancells,  Sr. 
Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM 
 
 
Intervencions: (0:27:08 a 0:27:40)  
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa.  

 
El grup municipal de SV-ERC, s’abstindrà pels mateixos motius exposats en el punt 

anterior. 
 
 
6.0.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 

 
Vist l’Acord marc per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a i2 

a les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal, i també per avançar cap 

a la incorporació del finançament del primer i segon crus del primer cicle d’educació 

infantil, signat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les 

entitats representatives del mon local Federació de Municipis de Catalunya i Associació 

Catalana de Municipis.  

 

L’Acord marc entre el Departament d’Educació de la Generalitat i les entitats 

municipalistes, d’1 d’abril de 2022, detalla el nou marc de finançament entre la Generalitat 

i els ajuntaments. El Departament d’Educació, partint del model de finançament per tres 

vies (els anomenats terços) entre la Generalitat, l’ajuntament i les famílies, estableix 

l’import que aportarà del seu terç i, comença a assumir, durant el curs 2022- 2023, la part 

del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies, en concret, les dels infants de 

2 anys.  

 

En resum, per al curs 2022-2023, els ajuntaments rebran l’import que finança la 

Generalitat per fer front a l’aportació de les famílies, només dels grups de 2 anys que serà 

de 1.600 € per plaça i curs, corresponent a les cinc hores d’escolarització.  

L’aportació de la Generalitat és incompatible amb l'exigència de la taxa pel servei 

d'escolarització per part de l'ajuntament. Per aquesta raó caldrà modificar la taxa que han 

d’abonar les famílies dels infants de 2 anys. Tot i així, l’aportació de la Generalitat es 
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destina exclusivament a les hores d’escolarització, per tant no inclou les despeses de 

menjador, d’acollida o d’altres serveis complementaris que podran ser objecte de taxa.  

En conseqüència, estudiada la repercussió econòmica que comportarà a l’Ajuntament el 

finançament de la Generalitat respecte la despesa real de cada plaça de 2 a 3 anys, 

tenint en compte l’estudi de costos del servei que presenta un dèficit important.  

Vista la necessitat d’ajustar l’ordenança que regula la taxa de la llar d’infants als serveis 

efectivament prestats.  

 

Vist el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals pel que fa al 

procediment de la modificació de les ordenances fiscals.  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per 

la prestació del servei de la llar d’infants municipal, en el sentit següent: 

 
Article 6. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

Tarifa 1. Servei escola bressol  (de dilluns a divendres)  

Atenció dels nens, en horari de 9 a 12 i de 15 a 17 hores 170,00 €/mes 
*places de I2 nomes juliol 

- Matins de 9h a 12h 125,00 €/mes** 

- Tardes de 15h a 17h 95,00 €/mes** 
- Servei d’acollida de 8’30h a 9h 10,00 €/ mes 

- Servei d’acollida de 17h a 17:30h 10,00 €/ mes 
- servei acollida esporàdica matí o tarda 3’00€/servei (30 min) 

- Material escolar i assegurança 80,00 €/ curs  
Tarifa 2.  Servei Menjador Euros/dia 

 - Fixes: (tot el curs escolar) Dinar mes vigilància menjador                                               110,00 €/mes 
 - Eventuals: (dies esporàdics) Dinar mes vigilància menjador                 8,00 €/dia 

 
** Aquestes dues opcions només són possibles si queden places una vegada matriculats 

tots els que opten a la jornada complerta. 

2.- Els preus de vigilància i menjador fixes s’aplicaran íntegrament per mesos, només es 

disminuirà el cost a partir del 3er dia de no utilitzar el servei. 

3.- La manca de comunicació de la no assistència al menjador abans de les 10,30 no 

permetrà descomptar el servei. 

Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies comptadors des de 

l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els 

interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 



oportunes. En el supòsit de no presentar-se cap reclamació l’acord esdevindrà definitiu 

sense necessitat prendre cap altre acord 

 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS; la Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. 
Maria Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-
ERC-AM I el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:27:45 a 0:29:46)  
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la portaveu del grup municipal de  SV-
ERC, Sra. Feliu, qui manifesta la seva satisfacció per la gratuïtat de I2. 

 
 
7.0.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
SANEJAMENT EN ALTA I CONTROL DELS ABOCAMENTS AMB EL CCOSONA 

Fets i antecedents 

Els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
determinen com a competència pròpia, entre d’altres, el servei d’evacuació i tractament 
d’aigües residuals.  

Per la seva banda, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3, estableix que el 
municipi té competències pròpies -entre altres- en matèria de protecció del medi, de 

protecció de la salubritat pública, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.  

 

En aquest sentit també cal destacar, que l’art. 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya, atribueix a les entitats locals, de conformitat amb la legislació de règim local, 
amb la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als 

àmbits següents: 

a. L’abastament d’aigua potable 
b. El clavegueram i el tractament d’aigües residuals 
c. El control sanitari de les aigües residuals 
d. L’exercici de les funcions que aquesta Llei els hi atribueix. 
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La prestació i/o gestió de serveis en matèria de sanejament de l’aigua és una tasca 
complexa que requereix ser abordada amb economies d’escala per tal d’aprofitar 

sinergies comunes, facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis que facilitin la 
disposició de més recursos tècnics, i per tant, també potenciant l’especialització, 
coneixement i perfeccionament en la prestació de serveis. 
 

Per aquest motiu, diversos ajuntaments van manifestar la seva voluntat que fos el Consell 

Comarcal qui assumís la prestació en matèria de sanejament. Concretament les funcions 
de gestió, anàlisi i control de les aigües residuals que desguassen en els col·lectors i en 
el sistema general de clavegueram. 
 

Tenint en compte el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que en el seu article 25.1, estableix que 
correspon a la comarca -entre d’altres- l’exercici de les competències que li atribueixin 

les lleis del Parlament i les que li deleguin els municipis , l’Ajuntament de Viladrau va 
aprovar en la sessió del 3 d’octubre de 2022 el conveni relatiu a la gestió en matèria de 
sanejament entre el Consell Comarcal d’Osona i el mateix ajuntament.  Posteriorment, el 

Ple comarcal va acordar informar favorablement l’acceptació de delegació de 
competències, determinant la forma més sostenible i eficient de gestió del servei. 
 

Respecte a les competències atribuïdes, i davant la necessitat de que el Consell 
Comarcal d’Osona es pugui constituir com una entitat local bàsica de l’aigua (ELA 
bàsica), atenent a la conveniència de subscriure un conveni de col·laboració amb 

l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de fi de definir un marc d’atribució dels recursos 
procedents del cànon de l’aigua per finançar les despeses d’explotació, de reposició i 
d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta;  i tenint en compte 

els diferents canvis normatius produïts, especialment en matèria d’aigües, es fa 
necessari concretar i definir millor l’objecte de la prestació i/o gestió del sistema públic en 
matèria de sanejament i control dels abocaments,  per tal de contribuir també als 

objectius ambientals establerts en la Directiva Marc de l’Aigua. 
 

És necessari doncs, establir el marc de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 

per tal de dur a terme la prestació i/o gestió del sistema de sanejament en alta i control  
dels abocaments delegant a aquest ens la gestió i explotació d’aquests serveis.  

 
És per això, que per tal de regular les condicions de delegació, els serveis jurídics del 

Consell Comarcal d’Osona han redactat un model de conveni interadministratiu de 
delegació comarcal, el qual es va facilitar als ajuntaments interessats. 

 

Destacar que el contingut de la delegació per part de l’Ajuntament a favor del Consell 
Comarcal, que figura al conveni, abasta els següents aspectes: 

- La Gestió i explotació del sistema públic de sanejament en alta, que inclourà 
també el manteniment. 

- L’anàlisi i el control de les aigües residuals 
- L’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament 
- Redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores. 



- La funció inspectora 
- La potestat sancionadora 

 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats: 

- Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei 
i la determinació de la seva modalitat de gestió. 

- Potestat de seguiment i control de la prestació del servei 
- Potestat de planificació del servei. 
- Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei. 

 

I vista la minuta del conveni interadministratiu de delegació al Consell Comarcal d’Osona, 
considerant l’informe del secretari-intervenció que consta a l’expedient, i atès que el Ple 

Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2021, adoptà, entre 
d’altres, l’acord d’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC), per al període 
2020-2023, el qual entre les seves competències, serveis i accions,  inclou la gestió i 

control del sistema públic de sanejament en alta. 
 
Fonaments de dret  

 

Els articles 25.2.c), 26, 27 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
  

Els articles 9.4, 85 i 138.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  
  

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53 i 140. 
 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions  

públiques de Catalunya, articles 108 al 112. 
 

Els articles 167.1.b), 175.1, 298 i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

 
Reglament dels serveis públics públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 

13 de maig. 
 

Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca d’Osona aprovat pel 
Consell Comarcal, publicat al BOPB el 30 de setembre de 2014 

 

Pla d’Actuació Comarcal pel període 2020-2023 aprovat en el Ple Comarcal, en sessió 
extraordinària celebrada el 24 de març de 2021. 
  

Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:  
  

1r.-Delegar la competència per  a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament 

en alta i control dels abocaments, la titularitat dels quals ostenta aquest ajuntament, a 
favor del Consell Comarcal d’Osona, el qual portarà a terme: 

a) mitjançant el seu personal propi (gestió directa): l’atorgament de les autoritzacions 
administratives d’abocament, redacció de projectes, execució de les obres, 
reposicions, i millores,  la funció inspectora i la potestat sancionadora. 

b) i pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic de 
sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a terme a 
través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta). 
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Reservant-se el Consell Comarcal la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació 

del servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei.   
  

2n.-Disposar que el contingut de la delegació abastarà l’exercici de les funcions previstes 

al conveni regulador, i les facultats/potestats contemplades en el mateix. 
  

3er.-Disposar que la delegació de competències s’entén sense contraprestació 
econòmica de l’Ajuntament, tota vegada que la prestació del servei és finançada  per 

l’Agència Catalana de l’Aigua.  
  

4è.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell Comarcal 

s’atendrà a l’ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva normativa 
interna pròpia, en virtut de les seves facultats d’autoorganització per gestionar els serveis 
delegats.  

 

5è.-Delegar al Consell Comarcal la publicació dels anuncis d’exposició pública necessaris 
per a l’efectivitat del present acord. 

 

6è.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldessa, 
Noemí Bastias Codina o persona en qui delegui per tal que dicti les resolucions 
necessàries per desenvolupar aquest acord de la forma més eficaç i perquè en nom i 

representació de l’Ajuntament subscrigui els convenis que regulen aquesta delegació i 
qualsevol altre document que sigui necessari. 

 
7è- Deixar sense efecte els convenis anteriors subscrits entre els signats per a la 

prestació dels serveis que són objecte del present conveni. 
 

8è- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona per al seu coneixement i efectes. 

 
9è.- Aprovar la minuta de conveni que regula les condicions d’aquesta delegació, a 

signar entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal, el contingut de la qual és el 
següent:  

 
 
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA 
PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA I 
CONTROL DELS ABOCAMENTS, ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU 

 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal 
d’Osona (en endavant, el Consell Comarcal), el qual actua en representació d’aquest ens 
local, que té la seva seu al carrer de l’Historiador Raimon d’Abadal i Vinyals, núm. 5, 3ª 



planta, de Vic, i el CIF P5800015I, degudament autoritzat per aquest acte segons l’acord 
del Ple de data XXXX, assistit pel secretari de l’entitat, el Sr. Valentí Costa Casademunt. 

 
De l’altra, la Sra. Noemi Bastias Codina, alcaldessa de l’Ajuntament de Viladrau (en 
endavant, l’Ajuntament), amb seu al C/Migdia 1 i CIF núm. P1723400F, assistida per la 
secretària de la corporació, la Sra. M. Teresa Cunillera Girona.  
 
 
MANIFESTEN 

 
Primer.- L’art. 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 

estableix que les competències pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i demés 
Entitats Locals territorials només podran ser determinades per Llei i s’exerceixen en règim 
d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la 
seva programació i execució amb la resta d’administracions públiques. 
 
Segon.- La Llei 7/1985 esmentada, en el seu article 25.2, estableix que el municipi 

exercirà en tot cas com a competències pròpies -entre altres- en matèria de medi 
ambient: l’evacuació i tractament d’aigües residuals. 
 
Per la seva banda, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3, estableix que el 
municipi té competències pròpies -entre altres- en matèria de protecció del medi, de 
protecció de la salubritat pública, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals. 
 
Cal destacar, que l’art. 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, atribueix a les 
entitats locals, de conformitat amb la legislació de règim local, amb la de sanitat i amb les 
previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als àmbits següents: 

a) L’abastament d’aigua potable 
b) El clavegueram i el tractament d’aigües residuals 
c) El control sanitari de les aigües residuals 
d) L’exercici de les funcions que aquesta Llei els hi atribueix. 

 
 
Tercer.- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya esmentat,  en el 
seu article 85, atribueix a la comarca la realització d’activitats i la prestació de serveis 
públics d’interès supramunicipal. 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en el seu article 25.1, estableix que correspon a la 
comarca -entre d’altres- l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del 
Parlament i les que li deleguin els municipis. 
 
Quart.- El Ple Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2021, 

adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC), per al 
període 2020-2023.  Entre les competències, serveis i accions que contempla el PAC, 
s’inclou la gestió i control del sistema públic de sanejament públic en alta.  
 
 
Cinquè.- L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, determina les formes de cooperació entre les diferents administracions, tant en 
serveis locals com en assumptes d’interès comú, m itjançant consorcis o convenis 
administratius. 
 
Per la seva banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en els 
seus articles 8 i 9 regula la delegació de competències; i en els articles 47 i següents, els 
convenis. 
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Sisè.- D’acord amb el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l'Agència Catalana de l'Aigua 
atribueix a les Administracions competents els recursos necessaris per a la prestació dels 
serveis de sanejament; aquesta atribució s'efectua amb afectació de destinació i pot 
comprendre les despeses d'inversió, de manteniment, de reposició, millores i d'explotació 
de l'estació de depuració d'aigües residuals i de les instal·lacions del sistema en alta, 
mitjançant les atribucions de recursos regulades per l’article 55 de l’esmentat text legal, 
que determina els criteris de càlcul pel finançament dels serveis públics de sanejament 
per als exercicis pressupostaris 2013 i següents. 
 
Setè.- Ambdues parts, el Consell Comarcal i l’Ajuntament, tenen interès a instrumentar el 

marc jurídic adequat que reguli les condicions per les quals es regirà la delegació de 
competències corresponents a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en 
alta del municipi. 
 
Vuitè. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 03/10/2022, i el Ple del Consell 
Comarcal, en la sessió de data XX/XX/XXXX, han acordat, respectivament, DELEGAR en 

el Consell Comarcal i ACCEPTAR LA DELEGACIÓ de la prestació i/o gestió del sistema 
públic de sanejament en alta i control dels abocaments,  amb l’abast establert en l’objecte 
de la clàusula primera d’aquest conveni.   
  
És per això que ambdues administracions formalitzen el present conveni, el qual es regirà 
per les següents 
 
CLÀUSULES 

 
Primera.- Objecte  

 
És objecte del present conveni l’establiment del marc jurídic necessari entre les parts 
intervinents, pel qual es regularà la delegació de les competències relatives a la prestació 
i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, entenent 
com a sistema públic de sanejament d’aigües residuals, la definició establerta en el punt 
13 de l’art. 2  del Decret Legislatiu 3/2003, de 04 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Segona.- Abast de la delegació 
 
La delegació de competències per part de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal 
abasta els següents aspectes: 
 

- La Gestió i explotació del sistema públic de sanejament en alta, que inclourà 
també el manteniment. 

- L’anàlisi i el control de les aigües residuals 
- L’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament 
- Redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores. 
- La funció inspectora 
- La potestat sancionadora 



 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats: 
 

- Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei 
i la determinació de la seva modalitat de gestió. 

- Potestat de seguiment i control de la prestació del servei 
- Potestat de planificació del servei. 
- Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei. 

 
El Consell Comarcal portarà a terme l’atorgament de les autoritzacions administratives 
d’abocament, la redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores, la 
funció inspectora i la potestat sancionadora mitjançant el seu personal propi (gestió 
directa); i  pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic de 
sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a terme a 
través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta). 
No obstant això, es reserva la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del servei 
d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei. 
 
Tercera.- Obligacions de les parts 
 

De l’Ajuntament: 
 
- Facilitar al Consell Comarcal, si s’escau, quanta documentació, informes i antecedents 
que constant en els arxius municipals, siguin necessaris per a la correcta execució de la 
delegació de competències formalitzada. 
 
- Facilitar al Consell Comarcal, si s’escau, la col·laboració del personal de la corporació 
que sigui necessari per a l’exercici efectiu de les competències delegades i per a 
l’efectivitat de les resolucions adoptades per l’ens delegat. 
 
Del Consell Comarcal: 
 
- Prestar el servei amb subjecció: 
 

o Al Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, o norma que el substitueixi. 

o Al Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 
130/2003, de 13 de maig, o norma que el substitueixi. 

o A la resta de normativa aplicable per raó de la matèria. 
 
- Informar puntualment a l’Ajuntament de les incidències ocorregudes en la prestació del 
servei. 
 
- A convocar, quan així sigui necessari, els instruments de seguiment i control del 
conveni. 
 
Quarta.- Finançament 

 
La delegació de competències s’entén sense contraprestació econòmica de l’Ajuntament, 
tota vegada que la prestació del servei és finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Cinquena.- Comissió de seguiment 

 
Per tal de coordinar adequadament la col·laboració entre ambdues administracions es 
crearà una comissió de seguiment del compliment d’aquest conveni, amb un representant 
del Consell Comarcal i un de l’Ajuntament, que es reunirà periòdicament per tal d’avaluar 
el desenvolupament del servei, resoldre les incidències que hi pugui haver i determinar, si 
escau, les responsabilitats i les sancions que calgui exigir.  
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Sisena.- Vigència del conveni 

 
Aquest conveni tindrà una vigència de 8 anys, a comptar des de la data de la seva 
signatura, d’acord amb el que disposa la disposició addicional 31ª del Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
 
Setena.- Modificacions 

 
El present conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en 
cada moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que ho facin necessari 
o quan així ho acordin les parts conjuntament. 
 
Les modificacions del present conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts. Una vegada aprovades, s’adjuntaran com a addenda al conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
Vuitena.- Extinció del conveni 

 
El present conveni s’extingirà per les causes següents: 
 
- Pel transcurs del termini de vigència del conveni o de qualsevol de les seves 
pròrrogues.  
- Per l’aprovació de modificacions normatives o qualssevol altres circumstàncies que 
n’impossibilitin el compliment del seu objecte. 
- Per acord mutu de les parts. 
- Per revocació o avocació de la delegació de competències per part de l’Ajuntament o de 
l’acceptació de la delegació per part del consell comarcal per causa justificada, legal, 
tècnica o econòmica, i prèvia compensació a la part que pertoqui per les pèrdues i 
despeses que aquesta revocació pugui causar, que podrien incloure les despeses 
derivades de la subrogació del personal contractat per portar a terme el servei. S’haurà 
d’avisar de la revocació o avocació de la delegació / acceptació de competències amb 
una antelació mínima de 3 mesos abans de finalitzar cada exercici natural. 
- Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts 
signatàries. 
-Per resolució judicial ferma que en declari la seva nul·litat. 
- Per dispensa de l’obligació de prestar el servei, en els termes previstos en l’article 68 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
- Per qualsevol altra causa legalment prevista. 
 
Novena.-Protecció de dades de caràcter personal. 

 
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, 



en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del 
present conveni. 
 
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en 
relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 de protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i 
la resta de normativa aplicable. 
 
Desena.- Marc normatiu 

 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que sigui 
d’aplicació al objecte del conveni, pel Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el capítol 1 del Títol 7 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
pels articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable al conveni.  
 
Onzena.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 

 
Aquest conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la 
Transparència, de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, així com el Decret que la desenvolupa i altre 
normativa aplicable en aquesta matèria. 
 
Dotzena.- Jurisdicció competent 

 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en la interpretació i compliment del conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Tretzena.- Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

 
Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
Catorzena.- Clàusula derogatòria 

 
Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni queden sense efecte els anteriors convenis  
subscrits entre els signants per a la prestació dels serveis que són objecte del present 
conveni. 
  
I perquè així consti, les persones a dalt esmentades signen el present conveni. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
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ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:29:46 a 0:33:31)  
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa i el Regidor Sr. Bosch.  

 
Intervé també el portaveu del grup municipal de JxV, Sr. Argenter, esperant que la 

signatura del conveni suposi una millora en l’eficàcia del Consell Comarcal en el tema de 
sanejament. La Sra. Feliu, manifesta que els farà arribar aquesta inquietud.  

 

8.0.- PROPOSTA APROVACIÓ PROTOCOL AGERMANAMENT VILADRAU-

L’ALEIXAR 

ANTECEDENTS:  

L'obra del poeta, prosista, crític literari i traductor Marià Manent ((Barcelona 1898-1988) 

ha estat lligada, al llarg de la seva trajectòria intel·lectual, sobretot a tres paisatges que, 

per ordre cronològic, són el de Sant Pere de Premià (Maresme) que és d’on provenen els 

seus ancestres i amb el qual té un contacte assidu fins als anys trenta; el Montseny, 

concretament Viladrau (Osona) on passa la guerra civil espanyola amb la seva família, a 

través de l’amistat amb el poeta Guerau de Liost, o sigui el polític Jaume Bofill i Mates, i 

el seu cosí segon Jaume Bofill i Ferro, i l’Aleixar (Baix Camp), a partir de l’acabament de 

la guerra civil espanyola i fins al seu decés, vinculat a la nissaga de la seva esposa. 

Aquest estret lligam amb el paisatge ha fet que Marià Manent sigui un dels escriptors, 

juntament amb Jacint Verdaguer (1845-1902), Joaquim Ruyra (1858-1939) i Josep Pla 

(1897- 1981), pres en consideració en la conformació del cànon paisatgístic català per la 

seva aportació relacionada específicament amb la geografia i la descripció del territori, 

vinculada estretament als espais i llocs viscuts i, específicament en el cas de Manent, per 

haver portat la idea d’interiorització del paisatge al màxim nivell de concisió i de 

virtuosisme literaris. 

Tots tres paisatges han propiciat obra de creació pròpiament manentinana com poemes i 

anotacions de dietari i en tots tres han sorgit rutes literàries, l'eina més actual de 

patrimonialització literària. 

Centrant-nos en l’obra manentiana de l'Osona i el Baix Camp, podem esmentar que les 

anotacions de dietari escrites durant la guerra civil espanyola, els anys 1937-38, foren 

editades, parcialment, a Montseny. Zodíac d'un paisatge (1948) i, completes, a El vel de 

Maia (1975); que un primer aplec de les d'abans i les de després de la guerra, que inclou 

ja anotacions fetes a l'Aleixar, fou A flor d'oblit (1968), seguit per L'aroma d'arç (1982) i 

que, finalment, el volum Dietaris (2000) reuní totes les publicades. En poesia, els volums 

intitulats La ciutat del Temps (1961) i El cant amagadís (1986) contenen poemes com 

'Tardor a Viladrau' o 'A mitjan setembre' que són exemple d'obra vinculada a aquests 

paisatges. Quant a rutes, concretament a l'Aleixar, la ruta “Un passeig amb els sentits: de 



la natura a l’art. Ruta pictoricoliterària Joaquim Mir/Marià Manent” de Fina Anglès va 

néixer el 2006 amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Aleixar i a 

Viladrau va sorgir, el 2018, la ruta “Viladrau un entorn poètic. Ruta Marià Manent – 

Guerau de Liost” de Mar Olivé i Joan-Marc Ramos. 

El patrimoni literari compartit i les iniciatives suara descrites han motivat converses sobre 

actius de patrimonialització literària entre Fina Anglès, autora i impulsora a l'Aleixar de la 

ruta Mir/Manent i estudiosa de la vinculació de l'obra de creació d'aquests artistes al 

paisatge del Camp de Tarragona, i Joan Mercè, Regidor de Cultura de l'Ajuntament de 

Viladrau. 

Una cosa i l'altra, trajectòria manentiana i converses, s’han significat com el pas primer a 

partir del qual s’han concertat trobades i contactes que han portat els Ajuntaments 

d’ambdós municipis a endegar un procés per acordar un protocol d'agermanament que es 

concreta en el següent  

 

PROTOCOL 

Els municipis de Viladrau (Osona) i l'Aleixar (Baix Camp), i en el seu nom els Ajuntaments 

corresponents. 

Conscients dels vincles culturals identitaris compartits i els específicament literaris a 

través de la figura i obra del poeta, prosista, crític literari i traductor Marià Manent 

((Barcelona 1898-1988), i la coincidència que existeix entre ambdós municipis puix que 

dediquen una de les seves festes majors al mateix patró, Sant Martí de Tours, 

Considerant que un mitjà per aconseguir i mantenir la concòrdia entre els pobles és la 

vinculació d’interessos comuns entre els ciutadans de diferents indrets, moguts pel mateix 

interès, 

Convençuts que una estreta col·laboració entre els municipis ha de redundar en beneficis 

socials, culturals, comercials i materials per a ells, 

Desitjant donar un estat de dret a les seves espontànies i sinceres relacions 

d’agermanament, 

Resolts a col·laborar en comú per aconseguir millorar aquestes finalitats, decideixen 

formalitzar aquest protocol segons les següents BASES: 

 

PRIMERA.- Els ajuntaments de Viladrau (Osona) i l'Aleixar (Baix Camp) es comprometen 

a mantenir llaços permanents per afavorir intercanvis entre els seus habitants en tots els 

àmbits a desenvolupar, a través de la comprensió mútua, el sentit viu de fraternitat 

europea i de solidaritat universal. 

SEGONA.- Els ajuntaments de l'Aleixar (Baix Camp) i Viladrau (Osona), sota el títol de 

pobles agermanats, es comprometen lliurament i espontània, a col·laborar entre ells tot 

enfortint les efectives relacions indicades durant l’any 2022 i següents a partir de la 

signatura d'aquest protocol. 

TERCERA.- Les actuacions seran desenvolupades considerant les següents activitats: 

Relacions culturals i turístiques específicament literàries relacionades amb les rutes 

manentianes organitzades a ambdues localitats i també d’altres activitats que motivi el 

vincle literari compartit a traves de la figura i obra de Marià Manent. 

Relacions socials. Relacions culturals. Relacions educatives. Relacions esportives. 

Relacions turístiques. Relacions comercials. 

QUARTA.- Des dels municipis es desenvoluparan programes d’activitats per al foment de 

l’economia i la indústria, tals com: 
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Mercats, exposicions i fires. Divulgació de productes autòctons. 

CINQUENA.- La col·laboració i intercanvi entre els municipis agermanats serà tant amplia 

com així ho requereixin les aspiracions i propòsits i l’enumeració de matèries a 

desenvolupar no és limitada, podent-hi afegir tantes activitats, iniciatives o assumptes que 

siguin d’interès recíproc. 

SISENA.- La durada d’aquest Protocol d’Agermanament és il·limitada, i la seva vigència 

vindrà determinada per la voluntat dels dos municipis, units en el desig de mantenir 

estretes i fraternes relacions que avalaran el futur desenvolupament d’activitats 

orientades al benestar i progrés dels pobles. 

 
A la vista dels anteriors antecedents i en virtut del que disposa la legislació vigent,  
 
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar l’agermanament del Municipi de Viladrau (Osona) amb el Municipi de 

L’Aleixar (Baix Camp) d’acord amb les bases establertes en els antecedents del present 
acord. 
 
SEGON.- Aprovar que la Plaça situada a l’encreuament entre el Passeig de les Farigoles 
i el Passeig Bofill i Ferro, on hi ha un monòlit dedicat al poeta, passi a anomenar-se 
oficialment Plaça del poeta Marià Manent. 
 
TERCER.- Aprovar la senyalització d’una ruta amb referències literàries i/o bibliogràfiques 

documentada a partir de l’estudi efectuat per M. Mar Olivé i Joan Marc Ramos i demés 
documentació històrica, per tal que es pugui donar a conèixer dins les rutes turístiques 
del municipi.  
 
QUART.- Convidar a l’Alcalde de L’Aleixar Sr. Antoni Abelló Grau, per tal que 

protocol·litzem l’agermanament que avui s’aprova, facultant a l’Alcaldessa Sra. Noemí 
Bastias Codina per tal que signi en nom de la Corporació el mateix document.  
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:33:32 a 0:40:50)  
 



Presenta la proposta el Regidor Sr. Joan Mercé explicant els actes previstos i convidant 
als Regidors a aquests actes. Intervé la Regidora Sra. Feliu, de SV-ERC, explicant sobre 

l’agermanament amb Vebrón i amb Civitella Messer Raimondo i manifestant el seu total 
recolzament a aquests agermanaments. També intervé l’Alcaldessa.  

 
 
9.0.- PROPOSTA CONCESSIÓ CASTANYA I PELLÓ PLATA. FIRA DE LA CASTANYA 
2022 

 

Antecedents: 

Des de l’any 1995 en que es va iniciar la celebració de la Fira de la Castanya, 
l’Ajuntament de Viladrau, va acordar atorgar uns guardons que anomenem “castanya de 
plata” i “pelló de plata”, que s’atorguen, respectivament, a institucions i persones que 
s’han destacat en els seus àmbits respectius per la divulgació o promoció de la nostra 
cultura, en el sentit més ampli.  
 

Per l’edició d’enguany el grup de govern municipal proposa: 

- Concedir la castanya de plata, excepcionalment i atès que es tracta d’una entitat sense 

ànim de lucre, atorgant el seu import econòmic, que és de mil euros (1.000,00 €)  a 
Osona amb els nens per la seva incansable tasca any rere any en l’acolliment de nens 
en situació de vulnerabilitat i el lideratge de la campanya Osona amb Ucraïna. 

- Concedir el pelló de plata, a Lluis Jutglar Calvés “en Peyu” per la seva contribució a 

eixamplar la cultura catalana i defensar la manera de ser Osonenca als mitjans de 
comunicació 

La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
Vots a favor (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
Vots en contra (0) 
 
Abstencions (0) 
 
Intervencions: (0:40:55 a 0:43:12)  
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Sra. Feliu, portaveu del grup 

municipal SV-ERC, manifestant que votaran a favor de la proposta tot i que la seva 
proposta de pelló era per la Directora de la pel·lícula Alcarràs, la Sra. Clara Simó, com 
van dir a la informativa. 
 
 
10.0.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE VILADRAU I LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS 
DE LA GENERALITAT. 

 

ANTECEDENTS 

1r.- El 4 de febrer de 1994 es va constituir la Comissió Central de Subministraments, en 
compliment del Decret 313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències 
per a la contractació dels subministraments dins l'Administració de la Generalitat. 

L’article 1 de la referida norma establia que el seu objecte era l’establiment de les 
competències dels òrgans de l'Administració de la Generalitat per a la contractació dels 
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subministraments de productes o béns i que s'aplicava als departaments en què 
s'organitza aquella. 

2n.- El Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la 
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o 
derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres organismes públics fixava que els 
organismes autònoms i les restants entitats de dret públic vinculades o dependents de 
l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses públiques de la Generalitat i 
entitats locals, universitats públiques i altres administracions i entitats públiques ubicades 
al territori de Catalunya podrien adherir-se voluntàriament com a destinataris dels 
subministraments i serveis de referència objecte de contractació centralitzada, prèvia 
sol·licitud que hauria de ser acceptada per acord de la Comissió Central de 
Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració, 
on es fixarien les condicions de l'esmentada vinculació. 

3é.- Aquest Ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb la Comissió Central de 
Subministraments en data 16 de desembre de 2009. 

4rt.- Si bé les condicions generals dels convenis d’adhesió o participació en el Sistema 
central d’adquisicions s’han mantingut inalterables, el redactat concret ha anat 
evolucionat al llarg dels anys. En aquest sentit, convé harmonitzar i actualitzar el seu 
redactat. 

Altrament, la major part dels convenis tenien una vigència inicial d’un any, prorrogable 
automàticament per períodes anuals. Es a dir que, a efectes pràctics, la seva vigència és 
indefinida. 

No obstant això, l’article 49 h 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, disposa que Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot 
ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior i 
l’apartat h 2n que En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a 
l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per 
un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. Així ho hem reflectit en els 
darrers convenis formalitzats, en els què es fa constar el següent: 

“El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest 
document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, 
abans de la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys 
més, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia 
feta, almenys, amb dos mesos d’antelació.” 

En aquest sentit, doncs, també cal adequar el redactat dels convenis d’adhesió ja 
formalitzats. 

FONAMENTS DE DRET 

1.- Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la 
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris, relacionats o 
derivats dins l'Administració de la Generalitat i altres organismes públics. 

2.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  

 



D’acord amb els antecedents i fonaments de dret esmentats, i vista la necessitat 
d’adequar al temps present i a la normativa els convenis d’adhesió subscrits amb la 
Comissió Central de subministraments, es proposa als reunits, l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Viladrau de permanència en el 
sistema central d’adquisicions. 

SEGON.-  Aprovar el redactat del conveni d’adhesió que es transcriu annex al present 
acord. 

 

ANNEX 1  

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILADRAU I LA 
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE 
BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

REUNITS 
D'una part la senyora Mercè Corretja i Torrens, que intervé en la seva qualitat de 
presidenta de la Comissió Central de Subministraments, d’acord amb el previst al Decret 
96/2001, de 20 de març (Modificat pel Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració 
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda), i està expressament 
facultada per a aquest acte per acord de la Comissió Central de Subministraments, pres 
el 14 de desembre de 2011, de delegació de competències (DOGC 6053, de 16 de gener 
de 2012).  

D'altra part la senyora Noemí Bastias Codina, que intervé en la seva qualitat d’Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Viladrau, en representació de l’entitat, segons Acord del Ple de la 
Corporació de data 10 d’octubre de 2019. 

EXPOSEN 
 

1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de 
Subministraments gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 

2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis  
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats 
de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i 
empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres 
administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se 
voluntàriament com a destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte 
d’adquisició centralitzada per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud 
d'adhesió que haurà de ser acceptada per acord de la Comissió Central de 
Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de col·laboració, 
on es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació. 

3r Que l’Ajuntament de Viladrau, ha sol·licitat la seva adhesió al Sistema central 
d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves 
categories de subministraments i de serveis.  

4t Que la presidenta de la Comissió Central de Subministraments, en virtut de l’Acord 
de delegació de competències ECO/31/2012, d'11 de gener, ha resolt el 
________________________l’aprovació de la sol·licitud d’adhesió esmentada en el punt 
anterior, de la qual se’n donarà compte a la primera reunió de la Comissió Central de 
Subministraments. 

CLÀUSULES 

 
1a OBJECTE 
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El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals 
l’Ajuntament de Viladrau s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de 
la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 

 

2a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS 

La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que l’Ajuntament de Viladrau, 
realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió 
Central de Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la contractació 
del sector públic i d’acord amb el què regulen els plecs de cada una de les licitacions. 
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts  així ho 
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les 
necessitats de l’Ajuntament de Viladrau en expedients d’adquisició centralitzada. 
L’Ajuntament de Viladrau facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió 
Central de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis 
contractats dins del Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les 
previsions d’adquisicions futures. 

La Comissió Central de Subministraments facilitarà a l’Ajuntament de Viladrau l'accés a 
les aplicacions informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el compliment 
del conveni, així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la 
Comissió Central de Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis. 

3a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES 

l’Ajuntament de Viladrau comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per 
permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els 
expedients d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències 
sorgides en la  tramitació dels procediments de contractació de subministraments i 
serveis derivats d’aquest conveni. 

4a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES  

En el supòsit que l’Ajuntament de Viladrau hagués d'exigir responsabilitats que 
comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors 
adjudicataris, comunicarà la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la 
Comissió Central de Subministraments, als efectes oportuns 

5a. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per 
dos representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a aquesta, 
i dos representants de l’Ajuntament de Viladrau, designats per aquesta entitat, per tal de 
realitzar els seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els 
dubtes que ofereixi la seva interpretació. 

6a JURISDICCIÓ COMPETENT  Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la 

interpretació i compliment d’aquest Conveni seran de coneixement i competència de 
l’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu.  

 



7a. DURADA 

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest 
document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, 
abans de la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys 
més, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia 
feta, almenys, amb dos mesos d’antelació.  

8a. RESOLUCIÓ 

Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu de 
les seves clàusules per alguna de les parts signants. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 

VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 

VOTS EN CONTRA (0) 

ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:43:15 a 0:45:44)  
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa i intervé també la Regidora Sra. Feliu, del grup 
municipal SV-ERC.  
 
 
11.0.- MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER 
L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ  

 
Sra. Noemí Bastias Codina, Margarida Feliu Portabella i Sr. Ricard Argenter Tomas 
portaveus dels Grups Municipals Independents per Viladrau, Som Viladrau-ERC i Junts 
per Viladrau, respectivament, de l’Ajuntament de Viladrau, venen a formular per la seva 
aprovació la següent MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD 
SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ.  

 
ANTECEDENTS I MOTIUS 

 
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés 
democràtic, amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i 
pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la 

manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar 
al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre. 
  
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga 
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que 
va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial 
encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les 
estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant 
les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial 
ha estat condemnat sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i 
condecorats.  
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, 
volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la 
societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant 
la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de 
resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la 
societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida 
democràtica.  
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També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de 
defensa dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell 
d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, 

penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha 
estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a 
recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries 
a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió 
de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la 
monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren 
l’altra cara d’una mateixa moneda. 
 
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens 
afecta a totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que 
cerquen una resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida 
passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. 
Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del 
conflicte ni s’aborden les arrels del mateix.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, els Grups Municipals de Independents per Viladrau i Junts 
per Viladrau proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
 
L’Ajuntament de Viladrau, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per 
l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:  
 

 L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes 

les persones exiliades, encausades i represaliades.  
 

 L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució 

democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la 
societat catalana.  

 
I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la 
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.  
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:45:46 a 0:46:36)  



 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa, en nom dels tres grups.  

 
 

12.0.- MOCIÓ PEL TRASPÀS DE RODALIES RENFE 
 
La xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya i els serveis de mitja distància són 
infraestructures clau per als desplaçaments diaris de milers de catalanes i catalans. En 
plena emergència climàtica, a més, són mitjans de transport que han d’ajudar a 
descarbonitzar la mobilitat al nostre país, convertint-la en més eficient i sostenible. 
 
És per això que, des dels Grups Municipals de Independents Viladrau, Som Viladrau – 
ERC i Junts per Viladrau, considerem fonamental la inversió en aquestes infraestructures 
ferroviàries, per garantir el seu bon estat de conservació i millorar el servei que ofereix a 
la ciutadania. Tanmateix, sembla que el Govern de l’Estat espanyol no considera ni 
necessari ni urgent prendre mesures per afermar els 462 quilòmetres de vies i les 134 
estacions.  
 
L’incompliment recurrent de l’Estat amb les inversions a Catalunya és especialment greu 
en la xarxa ferroviària. El Pla de Rodalies Renfe de Barcelona entre el 2008 i el 2015 
preveia uns 4.000 milions d’euros d’inversió, de la qual només se’n va executar un 14%, 
mentre que del Pla d’actuacions prioritàries entre el 2014 i el 2016, dels 306 milions 
d’euros previstos només se’n va invertir un 35%. Aquestes xifres encara empitjoren més 
si tenim en compte les inversions que l’Estat fa en d’altres territoris. Per cada 100€ 
pressupostats a Madrid, se n’executen 183€ en realitat, mentre que a Catalunya per cada 
100€ pressupostats se n’executen 35€. 
 
Aquesta manca d’inversió genera implicacions negatives amb els horaris, amb retards 
dels trens, l’estat dels vagons, els passos a nivell pendents de realitzar o múltiples punts 
negres en matèria d’accessibilitat. La qualitat del servei es veu afectada, negativament, 
per aquesta infrainversió de l’Estat a Catalunya. Així, mentre que a Ferrocarrils de la 
Generalitat o al Metro de Barcelona s’assoleix un 99% de puntualitat, a Renfe aquestes 
xifres són estrepitosament molt pitjors.  
 
Des de l’any 2010, en virtut de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, la Generalitat havia 
d’assumir responsabilitats de supervisió matèria d’horaris, freqüència de pas, tarifes i 
informació als usuaris. Tanmateix, la titularitat dels trens, la gestió i l’explotació de la 
infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir en mans d'Adif, l'empresa pública 
que depèn del Ministeri de Foment, el qual no es digna a fer les inversions necessàries 
per a garantir el bon servei que mereixen les catalanes i els catalans. 
 
Per tot això, des de fa anys, el Govern de la Generalitat i els municipis que es veuen 
afectats per aquest servei ferroviari, demanen el traspàs de Rodalies Renfe de Catalunya, 
per tal d’oferir un servei que s’assimili al de Ferrocarrils de la Generalitat o del Metro. És 
urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral 
del servei per part de la Generalitat. És l’única solució perquè les necessitats de les 
usuàries siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura 
adequada 
 
Per tots aquests motius, es proposa al ple de la corporació, l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat que executi urgentment les inversions que promet. 

La infrainversió estructural pendent a tot el sistema ferroviari català que depèn de l’Estat 
impedeix que aquesta sigui una xarxa de qualitat, incomplint els terminis del Pla de 
Rodalies Renfe i impossibilitant una bona atenció a l’usuari.   
 
SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat a completar, íntegrament i urgentment, el traspàs del 

Servei de Rodalies Renfe i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís 
d’efectuar la transferència del dèficit tarifari per tal que la Generalitat pugui gestionar-lo 
directament.  
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TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Congrés dels Diputats, al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i 
Territori, al Ministeri de Transport i Mobilitat i Agenda Urbana. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:46:40 a 0:47:30)  
 
Presenta la proposta el Regidor Sr. Argenter, del grup JxV, en nom dels tres grups 

municipals.  
 
 
13.0.- MOCIÓ PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA 

 
A Catalunya, dos de cada tres municipis tenen una densitat de població de menys de 100 
hab/km2, tot i que més de la meitat no arriba als 20 hab/ km2. Així mateix, hi ha 336 
municipis de menys de 500 habitants, que tot i representar el 35% de la superfície del 
país, només acullen l’1% de la seva població.  
 
És en aquest context que s’elabora l’Agenda Rural de Catalunya, document estratègic 
participatiu que recull les aspiracions de les diverses ruralitats del nostre país per 
fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, 
el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees 
urbanes.  
 
La redacció de l’Agenda Rural Catalana, feta prenent el marc de referència de la iniciativa 
del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea, és una iniciativa de la 
Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va encarregar la 
coordinació del document a una comissió redactora formada per l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de 
Micropobles de Catalunya (MdC) i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible 
(CADS).  
 



Amb aquest encàrrec, es va iniciar un procés participatiu per elaborar una proposta tan 
àmplia com fos possible, impulsat i vetllat per una Comissió Motora formada per més de 
35 entitats representatives del territori i amb ampli coneixement en les diferents matèries. 
Aquest procés va permetre conèixer l’opinió de més de 1.200 persones que van participar 
en els diversos tallers organitzats arreu del territori per donar resposta als nombrosos 
reptes als quals s’enfronta el món rural.  
 
A partir de totes les aportacions rebudes la Comissió redactora va identificar 892 accions, 
de les quals 277 són prioritàries i 59 tenen un caràcter estratègic Aquestes accions s’han 
organitzat entorn de set grans reptes:  

1. Persones, benestar i repte demogràfic.  
2. Transició ecològica.  
3. Territori connectat.  
4. Sistema agroalimentari.  
5. Gestió forestal.  
6. Innovació i dinamització social i econòmica.  
7. Governança 

 
 
 
L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i 
cohesió territorial del país. Per aquest motiu el seu desplegament es farà a través d’un 
Pla d’Acció que definirà les accions a portar a terme o bé que han de continuar 
desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir els reptes 
identificats.  
 
Els ens locals també hem de ser part activa d’aquesta Agenda Rural de Catalunya en 
defensa de l’equitat territorial i l’equitat social.  
 
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Independents Viladrau, SOM Viladrau-
ERC i Junts per Viladrau, proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 

 
1. Instar al Govern de la Generalitat a incorporar les accions que s’inclouen a l’Agenda 
Rural de Catalunya que siguin de la seva competència en els plans d’acció de cada 
Departament.  
 
2. Instar al Govern a incorporar les determinacions de l’Agenda Rural als Projectes de Llei 
que s’impulsin des del propi Govern amb afectació al territori, com la Llei de Territori, 
l’Estatut del Municipi Rural o la llei de Governs i Finances Locals.  
 
3. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a incorporar en la seva 
activitat parlamentària el contingut de les propostes de l’Agenda Rural de Catalunya, 
especialment l’anomenat “Rural Proofing” en tota l’activitat legislativa.  
 
4. Instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin a les eleccions municipals  
del proper 28 de maig de 2023, a incorporar en els seus programes les propostes de 
l’Agenda Rural.  
 
5. Incorporar en el Pla d’Acció Municipal aquelles accions de l’Agenda Rural que siguin 
competència d’aquesta Corporació.  
 
6. Instar al Govern de la Generalitat i a les entitats que han impulsat l’Agenda Rural de 
Catalunya a concertar una governança de la pròpia agenda que permeti impulsar el seu 
contingut i avaluar el seu compliment.  
 
7. Instar al Govern de la Generalitat i a les institucions i entitats del nostre país a treballar 
de manera coordinada les accions que es desenvolupen per al desplegament de l’Agenda 
2030 de Catalunya, l’Agenda Rural i l’Agenda per als pobles i les ciutats de Catalunya 
2050.  
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8. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya. Donar trasllat també a l’Associació de Micropobles de Catalunya (AM), a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l’Associació d’iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA) al correu agendaruralcat.cat.  
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells,  Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-
AM; i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:47:35 a 0:49:35)  
 
Presenta la proposta la Sra. Feliu, del grup municipal SV-ERC, en nom dels tres grups 
municipals.  
 
 
14.0.- PRECS I PREGUNTES 

 
Intervencions: (0:49:45 a 1:08:00)  
 
El Sr. Argenter del grup municipal JxV: 

 
- Demana sobre moviments i instal·lacions a la zona baixa de l’aparcament de La Solana i 
que podria ser un pou. Contesta el Regidor Sr. Bosch sobre les extraccions autoritzades 
a Liquats i condicions que els imposa l’ACA. També intervé la Regidora Sra. Feliu, 

demanant sobre titularitat del pou i condicions en cas de sequera.  
 
- Sobre el bus escolar: para a la rotonda i no a la parada. Contesta l’Alcaldessa. Es 
comenta la necessitat de deixar més espai per a girar al C/Verdaguer. També intervé la 
Regidora Sra. Portet per constatar que s’aparca a davant de la rampa i que això 

impedeix l’accés a la vorera per les persones amb mobilitat reduïda.  
 
A continuació intervé el grup municipal SV-ERC: 
 
La Sra. Formatjé, demana sobre el cost del festival de cinema, que ja havien demanat 
l’últim Ple. Contesta la Sra. Alcaldessa que ara, després de tanca els números, els hi 

enviarà.  
 



El Sr. Palau, demana sobre les aigües fecals que suren al C/ Carena de les Bruixes al 
veïnat de Les Guilleries, contesta el Sr. Bosch, dient que s’ha buidat el pou que donava a 

aquest Carrer.  
 
També el Sr. Palau demana sobre els embornals que s’han endut d’alguns carrers del 
Sector II de Les Guilleries i el perill que representa. Contesta el Sr. Bosch que se’n ha 
parlat amb l’entitat de conservació que han d’entregar la urbanització en condicions 
abans de que se’n faci càrrec l’Ajuntament. També intervé la Sra. Alcaldessa explicant 

que amb els tècnics s’està mirant si es troba alguna altra solució.  
 
La Regidora Sra. Portet, demana si a partir del ban demanant reducció en el consum de 
l’aigua, s’ha constatat aquesta reducció. Contesta el Regidor Sr. Bosch, que amb el 

primer ban de recomanació, no es va notar tant a nivell particular, però a partir del segon 
ban sí que es va notar força. També demana la Sra. Portet si SOREA ha fet alguna 
inversió de les que es va comprometre. Contesten el Sr. Bosch i l’Alcaldessa 

manifestant que de moment estan fent els estudis corresponents esperant que puguin 
actuar, ja que fins ara no es podia actuar en la zona del Parc Natural.  
També demana perquè s’ha tret l’aparcament de bicicletes de l’Espai Montseny. Contesta 
la Sra. Alcaldessa, explicant que es canviarà de lloc.  

 
 
 
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 
 


