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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2022 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 de juliol de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 21:05 h 
Lloc: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny) 
 
Hi assisteixen: 

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

M. Teresa Cunillera Girona 
  
Ha excusat la seva absència: 

Jordi Palau Font, Regidor (ERC-SV) 
 
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’existènc ia 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: (0:00:20 a 0:01:05) 
 
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 
02/05/2022, 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 JxV – IdV - SV 
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

 
Intervencions: (0:01:20 a 0:07:35) Comença SV i després JxV 
 
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.  
  
Intervé la portaveu del grup municipal de SV-ERC, Sra. Feliu, la qual demana sobre el 
Decret 199, demanant en concret quants pous té Liquats. Contesten la Sra. Alcaldessa i 
el Regidor Sr. Bosch, contestant que té els mateixos pous que ja tenia, ja que l’última 
prospecció no va donar resultat i ara se’n demana una altra que s’haurà de veure quins 
resultats dóna. 
 
A continuació la Regidora Sra. Formatjé de SV-ERC, demana pels Decrets 209 i 210 

referents a la contractació de joves per a l’estiu, demanant quants s’han presentat. 
Contesta la Sra. Alcaldessa que només hi ha hagut dos sol·licituds i per tant la plaça de 

reforç de brigada ha quedat deserta.  
 
El portaveu del grup municipal de JxV, Sr. Argenter, demana aclariment sobre el decret 

132, demanant sobre l’increment de l’obra per un import de 5.546,89€  a que és degut 
aquest increment ? 
També en la certificació diu que queda pendent d’executar 18.848,96€  ? 
Contesta el Regidor Sr Bosch, explicant l’obra i les seves modificacions així com els 

motius que han fet que de moment no s’executi el tancat que estava pressupostat per 
aquest import.   
  
El mateix Regidor demana sobre el Decret 171 en que es demana una subvenció pel 
Cementiri Es demana subvenció per unes obres  per un  import de 25.683,80€  quines 
obres es preveu fer ? 
Contesta la Sra. Alcaldessa, explicant quines obres es preveu realitzar si es concedeix la 

subvenció.  
 
També demana, el Sr. Argenter,  sobre el Decret 201, que autoritzava el rodatge d’un 

anunci publicitari  a la carretera  GIV 5201  els dies 6 i 7 de Juliol de 6 mati a 22 h  ens 
preocupava si afectaria el transit rodat   però  obrin l’expedient  hem vist que s’ha anul·lat 
el decret  perquè no tenien tots el permisos ha estat potser  per la afectació de transit  
que ens preocupava ? 
Contesta la Sra. Alcaldessa que aquesta autorització ha quedat anul·lada per la falta 

d’algun permís.  
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3.- APROVACIÓ CONVENI TRANSACCIONAL AMB AGBAR  

 

Conveni transaccional per la regularització de les quantitats diferencials advertides en la 

revisió duta a terme per l’Ajuntament, en relació als costos repercutits en les tarifes i 

taxes dels Serveis Municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram, així 

com per determinar, quantificar i comprometre les inversions a escometre, per part del 

concessionari per garantir la correcta prestació d’ambdós Serveis Municipals.  

 

Per l’Alcaldessa Na Noemí Bastias i Codina, es sotmet a debat del Ple el següent 

assumpte: 

  

FETS 

I. Atès que el mes novembre de 2020, per part de l’Ajuntament, es va endegar la 

revisió de la justificació dels costos repercutits en la tarifa del servei de 

subministrament d’aigua potable al municipi, presentada per SOREA. 

 

II. Atès que de la revisió duta a terme per l’Ajuntament s’han advertit diferències en 

l’estat de comptes dels Serveis, així com constat un seguit de dèficits d’inversió, 

que es concreten en: 

 

a. Que des de l’entrada en vigor de la repercussió del cànon de l’aigua a 

tercers, és a dir des de 2012 i fins al quart trimestre de 2020, SOREA 

havia vingut repercutint aquest cànon per partida doble als usuaris del 

servei, per una part integrant-lo dins els costos de la tarifa del Servei i per 

altra repercutint-lo directament a les factures dels usuaris com un concepte 

diferenciat. El total facturat per SOREA per aquest concepte, fins a la data 

en què es va advertir la seva incorrecta repercussió, ascendia a un import 

de SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-NOU 

CÈNTIMS (68.706,29€). Quantitat que, un cop requerit a AGBAR a 

l’efecte, va ser ingressada a aquest Ajuntament en data 13 d’agost de 

2021. 

 

b. Que de la revisió realitzada de l’estudi justificatiu per a la determ inació dels 

costos del servei de subministrament d’aigua potable proposada pel 

concessionari per a l’exercici 2021, ha resultat que la tarifa proposada 

incloïa un excés de repercussió de costos, que, un cop incorporades 

diferents rectificacions i ajustos, arrel de les reunions mantingudes entre 

l’Ajuntament i els representants d’AGBAR, s’acaba establint en DOTZE 



 

 

MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

(12.822,82€) de més en la tarifa aplicada durant 2021. 

 

c. Que de la comprovació de la dotació i aplicació del fons de reposició del 

Servei Municipal d’abastament d’aigua potable, resulta que existeix una 

quantitat acumulada (a data a 31 de desembre de 2021), no aplicada i 

retinguda pel concessionari, de CINQUANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-

CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS euros (55.165,27€), . 

 

d. Que en relació al Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua 

potable, es posa de manifest la necessitat de dur a terme un seguit 

d’inversions d’actualització i millora del Servei que AGBAR es compromet 

a executar durant els propers divuit (18) mesos, a comptar des de les 

aprovacions dels pressupostos i tota vegada obtinguts els permisos 

corresponents, per un import de SET-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL SIS-

CENTS DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS (758.612,07€). 

 

e. Que en relació a la gestió del contracte de concessió del Servei Municipal 

de clavegueram s’ha anat generant i acumulant un excedent entre els 

ingressos obtinguts i les despeses incorregudes, que acumulat a 31 de 

desembre de 2021 es quantifica en CENT-TRETZE MIL DOS-CENTS 

VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (113.227,42€). 

 

f. Que igualment en relació al contracte de concessió del Servei Municipal de 

clavegueram, restava pendent de liquidar el cànon de la concessió 

repercutit en les tarifes del Servei. La quantitat deguda a l’Ajuntament per 

aquest concepte i pendent de liquidar per AGBAR, a 31 de desembre de 

2021, ascendeix a CINC-CENTS EUROS (500,00€). 

 

 

g. Que també en relació al Servei Municipal de clavegueram, s’adverteix la 

necessitat d’escometre un seguit d’inversions per la millora del Servei 

valorades en un import total de TRES-CENTS QUARANTA-CINC MIL 

CINC-CENTS UN EUROS I CINQUANTA-SET CÈNTIMS (345.501,57€), 

de les quals CENT SEIXANTA-UN MIL (161.000,00€) corresponen a la 

xarxa de clavegueram del nucli urbà,  i  CENT VUITANTA-QUATRE MIL 

CINC-CENTS UN EUROS I CINCUANTA-SET CÈNTIMS (184.501,57€). 

 

III. Atès que, a data 31 de desembre de 2021, els cànons municipals incorporats a les 

tarifes del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable havien meritat 

la quantitat total de QUARANTA-MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

VUITANTA-CINC CÈNTIMS (40.828,85€), dels quals NOU MIL EUROS 

(9.000,00€) corresponen al concepte de “Cànon-quota fixa per la recuperació de 

l’import en concepte de dret d’ús entregat a l’Ajuntament a l’inici del contracte”, 

mentre que TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 

VUITANTA-CINC CÈNTIMS (31.828,85€) corresponen al cànon per “grans 

consumidors industrials (excés 100.000m3/any)”. 
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IV. Atès que, en relació als finançaments pendents amb el concessionari i un cop 

dutes a terme les compensacions amb els cànons meritats durant l’exercici 2021 a 

favor de l’Ajuntament resulta, a 31 de desembre de 2021, que:  

 

1. El “finançament de l’ETAP i el Dipòsit” te un saldo pendent de liquidar i 

favorable a AGBAR de CENT-SIS MIL CENT TRENTA EUROS AMB 

VUITANTA-CINC CÈNTIMS (106.130,85);  

 

2. mentre que de l’estat de comptes del finançament relatiu al cànon per la 

recuperació “del dret d’ús a recuperar a través de les tarifes del Servei” 

encara resta un saldo pendent de liquidar i favorable a AGBAR de  VINT 

MIL DOS EUROS I CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (20.002,59€)  

 

V. Atès que de la revisió duta a terme, en relació a la forma en què s’ha vingut 

gestionant el Servei Municipal de clavegueram, s’ha posat de manifest la 

necessitat d’adequar la prestació que en vers a aquest Servei ha vingut duent a 

terme el concessionari, per tal d’adequar-lo al que AGBAR defineix en la seva 

pròpia oferta (adjuntada al present com annex 8) com a “gestió avançada i eficient 

del clavegueram”, així com adaptar el règim de retribució de la concessió, de tal 

manera que el risc d’explotació del Servei sigui íntegrament assumit pel 

concessionari i en conseqüència, establir que la retribució del concessionari 

estarà constituïda per la tarifa del Servei, calculada en base a un estudi de costos 

que reflecteixi tant les despeses, com l’oportunitat de la despesa incorreguda. 

 

 

FONAMENTS DE DRET   

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.  

 

- 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 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

- Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu y 

del Consell 2014/20/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 



 

 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya. 

 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

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

 

- Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 

 

- DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals. 

 

Vist I ‘informe emès per la Secretària-Interventora d'aquest Ajuntament, de data 13 de 

juny de 2022. 

Vista la Memòria justificativa de l’acord transaccional per la regularització dels costos 

repercutits a les tarifes dels Serveis Municipals d’aigua potable i clavegueram. 

Vist el contingut de la proposta de conveni transaccional, els acords en ells consignats, 

així con dels seus annexes (que atenent a l’extensió del propi conveni, així com dels seus 

annexes, en lloc de reproduir-se a continuació, s’acompanyen com a annex a aquesta 

proposta). 

I atenent a allò previst a l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en quan a la terminació 

convencional en els procediments administratius, així com al que es disposa a l’article 

172 del DECRET 336/1988 que estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament la seva 

aprovació, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Viladrau l’adopció dels següents      

                     

ACORDS 

 

Primer. Aprovar el conveni transaccional, en els termes que es descriuen en la proposta 

que consta a l’expedient,  i els acords que en ell es consignen. 
 

Segon.- Autoritzar a l’alcaldessa, Sra. Noemí Bastias Codina per a que signi els 

documents necessaris per a l’execució de l’anterior acord. 
 
 
La proposta és aprovada per la majoria absoluta dels Regidors i Regidores que 
composen la Corporació Municipal, amb el següent resultat: 
 

- VOTS A FAVOR (5): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i 
Victor Niubó Garcia d’IdV-IdS i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (3): Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés 
Portet Blancafort de SV-ERC-AM 

- ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:07:45 a 1:23:40) 
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Fa una primera intervenció la Sra. Alcaldessa, explicant els motius que han portat a 
l’equip de govern a revisar els contractes amb la Companyia SOREA (ara AGBAR), tant 
pel que fa a la gestió del subministrament d’aigua com a la gestió del clavegueram , 
davant la proposta presentada per la companyia de revisió de tarifes, la qual cosa els va 
portar a contractar a l’empresa CAPIOL, com especialistes en la matèria per tal que 
efectuessin un dictamen tant sobre els contractes vigents com al números que presenta 
per a justificar la revisió de tarifes. A la vista de les conclusions que consten al dictamen i 
després de moltes discussions i analitzant a fons les diferents opcions que es plantegen 
s’arriba a un acord amb la companyia que pensem que es el millor per als veïns i veïnes 
de Viladrau i que es descriu en el conveni que avui es porta a aprovació. 
 
A continuació intervé el Sr. Bosch, lamentant que hi hagi tant poca gent a la sala quan el 

tema és tant important, de tota manera també es comprometen a fer una reunió 
informativa durant el mes de juliol per a explicar què significa aquest conveni per al poble. 
A continuació destaca les avantatges del conveni, com són recuperar el control de la 
gestió que en fa la companyia, també la recuperació d’uns diners apropiats 
indegudament, resoldre la situació del préstec de les obres de l’ETAP i del dipòsit evitant 
el pagament d’uns interessos prou elevats. Aconseguir unes obres d’inversió molt 
importants, que tenim pendents de fa molt temps, en els propers 18 mesos. Acord per a 
una nova tarifa i incloure el barri de Les Guilleries al contracte de clavegueram, 
aconseguint que es facin una sèrie d’inversions.  
 
A continuació la Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Albert Pinadell, de l’empresa 
CAPIOL per tal que expliqui els seus dictàmens i conclusions després d’analitzar a fons 

la concessió tant del servei de subministrament d’aigua potable com del servei de 
clavegueram.  
 
Finalitzada la intervenció del Sr. Pinadell, la Sra. Alcaldessa demana si algun Regidor o 

Regidora vol intervenir. 
 
Intervé, en primer lloc la portaveu del grup municipal de SV-ERC-AM, Sra. Margarida 
Feliu, amb les següents paraules: 

 
“EL SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTAMENT D’AIGUA- EL NEGOCI DE L’AIGUA 

Des de casa, els veïns i veïnes no som conscients que a Viladrau hi ha greus problemes 

en el subministrament de l’aigua potable. Quan arribes a l’Ajuntament te n’adones que 

dedicaràs molts esforços a intentar arreglar un difícil problema que es va iniciar l’any 

2009 quan l’Ajuntament, de fa 13 anys, va concedir per 50 anys la gestió del servei 

municipal de subministrament d’aigua a Sorea (actualment Agbar). Com diu de manera 

reiterada el document elaborat per l’empresa CAPIOL, que us animem a llegir, 

l’atorgament d’aquesta concessió per un termini de 50 anys va ser arbitrària i contrària al 

Dret. (pàgina 16).   L’esmentat document també indica que la durada total de la concessió 

és de 56 any i un mes el que suposa superar qualsevol mena de límit temporal establert a 
la legislació pública (pàgina 17) 

Aquesta concessió es complica encara més, a l’any 2012 quan s’incorpora, per 

unanimitat de tots els grups polítics en el Ple, la gestió indirecta del clavegueram. Un altre 

error, vist el que ha passat en aquests 10 anys, que ha agreujat encara més la manca de 



 

 

control municipal d’aquest servei i, com es veu a l’estudi econòmic realitzat és la part més 

greu de les deficiències que té el municipi. Una incorporació que no era en absolut 
necessària com també indica l’informe de CAPIOL.  

Avui en aquest Ple l’equip de govern d’Independents per Viladrau ens proposa que 

aprovem un nou conveni amb Agbar. Un conveni que hem conegut fa només una 
setmana a la Comissió Informativa. 

L’Ajuntament va encarregar a l’empresa CAPIOL Infraestructure&Asset Management S.L 

l’anàlisi jurídic-tècnic de la concessió firmada l’any 2009.  Dos contractes menors amb un 

cost total de més de 35.000 €. Després de llegir acuradament el document de data 

21/04/2021 de 73 pàgines que l’empresa CAPIOL fa sobre la història de la concessió  la 

decisió política que avui es porta a votació no la podem compartir.  Com diu de manera 

clara i concreta l’esmentat document el millor per Viladrau és que l’Ajuntament faci tot el 

necessari per procedir a l’extinció de la concessió i la liquidació de la concessió que no ha 
aportat al poble cap benefici i si un seguit d’irregularitats. 

És important preguntar-se què va aportar realment Sorea què significava per l’Ajuntament 

atorgar-li “a canvi” d’aquetes aportacions 50 anys de concessió. Sobretot des de la 

perspectiva de l’interès públic, quan en tot l’expedient no existeix cap mena d’estudi o 
anàlisi econòmic al respecte (pàgina 23) 

L’Ajuntament fa la concessió a Sorea del subministrament d’aigua municipal, per 

procediment negociat sense publicitat (29 de gener de 2009). La fa només 20 dies 

després que Sorea adquireixi els actius materials i immaterials de la Sra Ana Maria 

Torrents (9 de gener de 2009), per tant, com també diu l’informe de CAPIOL “es fa molt 

difícil sostenir que Sorea tenia uns drets d’exclusiva que feien impossible promoure la 

concurrència i que per tant no existia altre alternativa que l’adjudicació directa 

(procediment negociat)” (pàgina 21) 

Ara l’Ajuntament té tota la documentació que necessita i i a més, si vol,  la possibilitat, 

que no existia fa 13 anys, de poder disposar a la comarca d’Osona d’una empresa 

pública Onaigua que, des de fa pocs mesos, ja dona servei a aquelles municipis que ho 
demanin. 

Per tant? Per què es bo per Viladrau aquest conveni?... Perquè en 18 mesos Agbar ha de 

fer una inversió a la zona de captacions de 758.612,07 €, de les que només 122.913,43 

(el 16%) seran aportats a font perdut. La resta Agbar avança els diners però les pagarem 

en el rebut de tots els veïns i veïnes. Hi ha altres formules econòmiques per pagar 

aquestes inversions millors per la ciutadania de Viladrau.   

Aquest conveni el que fa és reforçar l’existència d’aquest concessió del que encara, 

segons el document citat anteriorment, ens queden 37 anys i 10 mesos. I aquest és el 
principal problema que hem de solucionar.  

Quan vam entrar a l’Ajuntament l’any 2015 el tema de la qualitat de l’aigua que estàvem 

subministrant i el tema de la quantitat d’aigua que teníem a Viladrau, agreujat per 

l’ampliació de la fàbrica Liquats Vegetals, que vam trobar sobre la taula, amb el 

corresponent augment del seu consum (actualment representa el 75% de l’aigua 

municipal subministrada)  dibuixava un escenari molt complicat. Infraestructures que 

s’havien de fer a la zona de captació (les basses) que no estaven reconegudes a cap 

documentació oficial, la creació de l’Estació de Tractament d’aigua potable (ETAP) per 

garantir la qualitat de l’aigua subministrada i les millores de la zona dels aiguaneixos i 

dels pous que malauradament no vam tenir temps de poder fer i que, després de 3 anys 

encara estan sense començar. Un canvi important d’infraestructures més eficients que 

hauria de repercutir en els rebuts de l’aigua que, sobretot els veïns/es que ho fan bé 
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tinguin una reducció en el seu preu. Un nou escenari que obligava a fer aquest estudi 
important que s’ha fet.  

A l’any 2022 qualsevol conveni que signi en aquests moments AGBAR amb l’Ajuntament 

de Viladrau, després de les greus irregularitats que ha realitzat en aquests 13 anys de 

concessió i que detalla el document, no es bo per Viladrau. És el moment ara de 

començar a iniciar els expedients sancionadors per aquelles irregularitats que s’han 

considerat greus (InformeCapiol) i és el moment per començar els passos per rescindir el 

conveni. No podem parlar de quantitats econòmiques quan estem parlant de 37 anys més 
de negoci (només estem a ¼ part de la concessió).  

Viladrau avui decideix, en aquest punt, si vol seguir sent el poble d’Osona que té la 

concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable a Agbar a més llarg termini o 

vol ser un municipi pioner que aposta per fer front a aquest greu error de concessió que 

l’Ajuntament va cometre, només fa 13 anys. Animem a l’equip de govern que sigui valent i 

que consideri, amb la informació que ara tenim i entenent que  l’aigua és un bé públic 

essencial que la seva gestió ha de ser pública, transparent, eficaç. Una nova gestió que 

ha de contribuir a rebaixar els preus de l’aigua, sobretot a les persones de Viladrau que 
fan un ús sostenible i acurat.  

Per tot això que hem dit el grup de SOMVIladrau votem que no a aquesta proposta i 

proposem a l’equip de govern que inici el procés d’extinció de l’esmentada concessió. Ara 

tenim la informació i no podem seguir hipotecant avui, en cap cas, el que ja es va 

hipotecar fa tretze anys. L’aigua a Viladrau no es ven.” 

A continuació intervé el portaveu del grup municipal JxV, Sr. Ricard Argenter: 

El grup de Junts per Viladrau  vol manifestar en relació a l’ aprovació del Conveni 
transaccional amb l’empresa Agbar  que votarem afirmativament  la seva aprovació  
perquè creiem fermament  que  aquesta  nova versió del conveni entre l’Ajuntament de 
Viladrau i el concessionari  dels serveis Municipals  d’abastiment domiciliari  d’Aigua 
potable i de clavegueram  fruit del treball encomanat  a l’empresa  Capiol   i de les 
negociacions posteriors donen la llum a un conveni molt avantatjós pels interessos dels 
veïns i veïnes del poble de Viladrau  

Com molt be descriu l’informe  emés per la Secretaria Interventora del nostre Ajuntament 
que diu : 

Atenent al caràcter transaccional i la procedència de l’atorgament del conveni com a 
mecanisme per posar fi al procediment de revisió i comprovació econòmica, que ha dut a 
terme l’Ajuntament en l’exercici de les potestats que li atribueix el ROAS en quant a la 
fiscalització i control de concessionari, les parts han convingut establir un acord en relació 
a les quantitats a regularitzar i liquidar a l’Ajuntament, per part del concessionari, així com 
en relació a les noves inversions a executar, la forma de la seva recuperació i que es 
concreten en: 
 
1. Regularització dels costos repercutits a la tarifa del Servei Municipal d’abastament 
domiciliari d’aigua potable durant 2021. 
2. Liquidació del fons de reposició acumulat a 31/12/2021. 
3. Liquidació de l’excedent generat entre la taxa de clavegueram i els costos realment 
incorreguts pel concessionari en la prestació del Servei. 



 

 

4. Liquidació del cànon del Servei Municipal de clavegueram 
5. Pagament del deute pendent i cancel·lació del finançament resultant del conveni 
subscrit entre l’Ajuntament i el concessionari, el 2 de febrer de 2017, així com la seva 
addenda de 14 de maig de 2018.  Recordem en   ... govern  Coalició  Som Viladrau/ Junts 
per Viladrau 
6. Formalització del compromís d’inversions a realitzar pel concessionari del Servei 
Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable durant els propers 18 mesos. 
7. Fixació del total de costos a repercutir pel concessionari en les tarifes del Servei 
Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, durant l’exercici 2022. 
8. Modificació del pacte 4 del contracte subscrit el 9 de desembre de 2011 entre 
l’Ajuntament i SOREA, en relació a la retribució a percebre pel concessionari per la gestió 
del Servei Municipal de clavegueram. 
9. Fixació de les inversions a executar i el total de costos a repercutir pel concessionari 
en la tarifa del Servei Municipal de clavegueram que s’aplicarà als usuaris del servei, un 
cop signat el conveni transaccional i des de la data de l’aprovació de la tarifa per part de 
l’Ajuntament. 

En el ben entès que aquest acord transaccional recull i permet la regularització de la 
pràctica integritat de totes aquelles diferències que han estat aflorades pels assessors 
municipals durant les tasques de revisió i comprovació, es pot concloure que aquest 
acord transaccional participa d’un interès públic, en tant que també elimina aquelles 
incerteses que resultarien d’encetar una reclamació per la via judicial. 

Així mateix, atenent al que disposa l’abans referit article 248 ROAS, en quant a la facultat 
fiscalitzadora de l’Ajuntament, també podem concloure que aquest acord transaccional és 
el resultat de l’exercici de la mateixa. 

Dit això   al nostre grup  ens haureu sentit moltes vegades dir  que en política s’ha  de 
tenir molta memòria  i perquè ho diem sovint.... perquè  també  molt sovint  i mitjançant 
preferent publicacions a les xarxes socials  el nostre grup ha patit tota mena de insults , 
difamacions, acusacions que son veritables mentides per aquells que  en el seu dia  van 
patir  una moció de Censura que el va apartar  del govern del nostre  Ajuntament  el 
passat Octubre del 2019 i que el temps i els fets poden  demostrar  als veïns i veïnes de 
Viladrau   aquesta manera de fer política basada en el descrèdit i la mentida que no es 
res mes que intentar crear enfrontament  i crispació  per part de qui ostenta el títol de 
Majoria a l’oposició  

Concretament fem referencia  a un tuït del grup de Esquerra Republicana Viladrau que 
diu 

“A l’0posició també hi ha un regidor que va fer possible la moció de censura de fa un any. 

La guerra de  l’Aigua es un dels motius principals del canvi de govern municipal que van 
fer Junts i el grup d’Independents Viladrau, son els principals responsables de la 
problemàtica actual “ 

Benvolguts veïns  i veïnes  s i fora veritat el que diu Esquerra republicana   a hores d’ara 
estaríem aprovant una simple  revisió de tarifes  del rebut de l’Aigua i Clavegueram i no 
un nou conveni  que aportarà mes de 800.000€ en inversió a curt termini i  sobre el 4 
milions d’euros d’estalvi  a llarg termini   per al poble de Viladrau 

Altra perla es el fragment que ara us llegirem  que vàrem poder sentir  dins del discurs 
abrandat que ens va llegir  en el ple extraordinari  la Senyora Margarida Feliu  el dia que 
va patir una moció de Censura  presentada per Independents Viladrau  i aprovada amb el 
vot de Junts per Viladrau  que deia.... 

“El que estem fen avui es fum per amagar els veritables interessos del que podem 
anomenar part de l’Oligopoli Viladrauenc. En aquest temps els hem conegut directament, 
sabem el que volen i qui son, molt aviat posaran sobre la taula les seves cartes...... “ 

Be  senyora Feliu  i regidors de Som Viladrau  ... Be, el fum a que feia referencia avui s’ha 
difuminat ......  per molt aviat   l’oligopoli  com ens anomena  a nosaltres  servidors 
escollits democràticament per la gent del  nostre poble  hem tardar una miqueta  perquè  
la revisió del conveni i les posterior reunions de negociació han estat llargues  però.....  



 

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

 
 

aquí i avui  en aquest ple  una part de les cartes  a les que feia referència  les té sobre la 
taula.... avui  podeu veure veïns i veïnes de Viladrau els veritables interessos de qui uns 
esta governant fins al dia d’avui i de qui dona suport a l’equip de govern  les altres cartes 
que falten per posar sobre la taula i que posaran totalment en evidencia a qui ens acusa 
faltant a la veritat, es a dir amb mentides   esperem que abans d’acabar l’any també  las 
podrà conèixer vostè Sra. Feliu i el seu grup  i tota la Població de Viladrau 

Ho em dit moltes vegades i no ens cansarem de repetir-ho ,ple  rera ple  El Grup de Junts 
per Viladrau dona i donarà suport  fins a final de legislatura  a tota proposta presentada  
en els plens de l’Ajuntament ja sigui pel grup de Govern Independents Viladrau o pel grup 
Majoritari a l’oposició Som Viladrau  sempre i  i quan considerem  que  defensa i beneficia   
el interessos de tots el veïns  i veïnes del nostre poble  ens hagueren votat o no . 

 

Contesta la intervenció de SV-ERC, l’Alcaldessa Sra. Bastias, demanant que van fer ells 
durant els 4 anys i mig que van ser a l’Ajuntament. Contesta la Sra. Feliu explicant 

quines actuacions havien fet. Per part de l’equip de govern contesta el Tinent d’Alcalde 
Sr. Albert Bosch. S’entra en un diàleg sobre les diferents posicions en aquest tema entre 
SV-ERC i l’equip de govern municipal . 

 
4.- ADJUDICACIO CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES URBANITZACIO UA7 DR 
ARIET FONT DELS CASTANYERS 

 
Per acord de Ple de data 2 de maig de 2022 es va aprovar la convocatòria de la 

contractació del contracte d’obres de referència. Havent-se publicat la convocatòria, 

instruït l’expedient de selecció del contractista entre les diverses empreses licitadores 

presentades i ateses llurs proposicions, i d’acord amb la proposta de la Mesa de 

Contractació, quina Acta s’incorpora per aquest òrgan com a part justificativa del present 

acord, donant-se aquí per reproduïda i unint-se’n còpia en les seves notificacions als 

licitadors, 

 

Es proposa als reunits l’adopció dels següents  ACORDS: 

 

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’execució d’obres a 

l’empresa i pel preu que s’indica, amb subjecció a les determinacions del Plec de 

Clàusules aprovat i a les determinacions i condicions del conjunt de la seva oferta 

presentada, que son contingut contractual del mateix: 

 

Obra: Obres d’urbanització UA7 Font dels Castanyers 

Empresa adjudicatària: Obres i Paviments Bou, SL (B-08870503) 

Preu: 514.129,00€ (IVA inclòs)  

 

SEGON.- Designar com responsable del contracte la Sra. Imma Pujol Molist, arquitecta 

superior, d’acord amb l’art. 52 TRLCSP. 

 



 

 

TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 1532 60901 del pressupost 

municipal vigent. 

 

QUART- Donar publicitat a la present resolució d’adjudicació definitiva al perfil del 

contractant de l’Ajuntament (www.viladrau.cat) 

 

CINQUÈ- Notificar el present acord als licitadors. 

 
La proposta es aprovada per la unanimitat dels Regidors i Regidores presents que 
representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació, amb el següent 
resultat:  
 

- VOTS A FAVOR (8): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i 
Victor Niubó Garcia d’IdV-IdS; Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés 
Portet Blancafort de SV-ERC-AM i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (0):  

- ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (1:23:42 a 1:24:40) 
 
Llegeix la proposta la Sra. Alcaldessa. 
 
5.- APROVACIO COMPTES GENERALS EXERCICI 2021  

 
L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004), estableix que, en finalitzar l’exercici 

pressupostari, les entitats locals formaran el compte general que posarà de manifest la gestió 
realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.  
 

La Regla 46.1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat pública (ICAL 2013), aprovada 
per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes anuals són el balanç, el 
compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 

d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. Com a documentació complementària, 
la regla 46.3 assenyala que s’han d’incloure les actes d’arqueig, les certificacions bancàries i, en 
cas de discrepància, l’estat conciliatori.  

 
L’article 212.2 del RDL 2/2004, així com la regla 50 de ICAL 2013, disposen que el compte 
general, format per la Intervenció, se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de 

l’entitat abans de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic per un termini de 15 dies, durant els quals els 
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Acompanyat dels informes 

de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions formulades, el compte general se 
sotmetrà al Ple de la corporació perquè pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, 
degudament aprovat, a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre. 

 
La regla 50.4 de la ICAL 2013  assenyala que l’aprovació del compte general és un acte essencial 
per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat 

amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.  
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a la formació del compte general de l’Ajuntament de Viladrau i 

l’informe de la Comissió Especial de Comptes, el/la President/a-Alcaldessa, proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 

PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Viladrau de l’exercici 2021 segons el 
detall que s’exposa a continuació: 
 

1. COMPTES ANUALS 
 

1.1. El balanç. 
 
 



 

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

 
 

COMPTES ACTIU 
N
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T

E

S

 

E

N

 

M

E

M

Ò

R

I

A 

Ex. 2021 Ex. 2020 COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU 
N

O

T

E

S

 

E

N

 

M

E

M

Ò

R

I

A 

Ex. 2021 Ex. 2020 

  
A) Actiu no corrent 

I) Immobilitzat intangible 

1. Immobilitzat intangible 

II) Immobilitzat material 

1. Terrenys i construccions 

 
2. Infraestructures 

3. Béns del patrimoni històric 

4.  Un altre immobilitzat material 

 
5. Immobilitzat material en curs i bestretes 

III) Inversions immobiliàries 

1. Terrenys i construccions 

2. Inversions immobiliàries en curs i bestretes 

IV) Patrimoni públic del sòl 

1. Terrenys i construccions 

 
2. En curs i bestretes 

3. Un altre patrimoni públic del sòl 

V) Inversions financeres a llarg termini 

1. Inversions financeres en patrimoni 

2.  Crèdits i valors representatius de deute 

 
3. Altres inversions financeres 

VI) Deutors i altres comptes a cobrar a llarg 

termini 

1. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg 
termini 

B) Actiu corrent 

I) Deutors i altres comptes a cobrar a curt 

termini 

1. Deutors per operacions pressupostàries 

2. Altres comptes a cobrar 

 
3. Administracions públiques 

4. Deutors per administració de recursos 

per compte d'altres ens públics 

II) Inversions financeres a curt termini 

1. Inversions financeres en patrimoni 

  9.517.330,13 
 

8.872.436,19   
A) Patrimoni net 

I) Patrimoni 

1. Patrimoni 

II) Patrimoni generat 

1. Resultats d'exercicis anteriors 

2. Resultat de l'exercici 

III) Subvencions rebudes pendents 

d'imputació a resultats 

1. Subvencions rebudes pendents 
d'imputació a resultats 

B) Passiu no corrent 

II) Deutes a llarg termini 

1. Deutes amb entitats de crèdit 

 
C) Passiu corrent 

II) Deutes a curt termini 

1. Deutes amb entitats de crèdit 

2.  Altres deutes 

III) Creditors i altres comptes a pagar a 

curt termini 

1. Creditors per operacions 
pressupostàries 

2. Altres comptes a pagar 

 
3. Administracions públiques 

  
10.404.075,52 

 
9.742.338,20 

 
200,(280),(290) 

53.813,86 

53.813,86 
53.813,86 

53.813,86 
 

100,101 
3.301.672,07 

3.301.672,07 
3.301.672,07 

3.301.672,07 
 

210,211,(2810),( 2811) 

,(2910),(2911) ,(2990),( 2991) 

9.268.636,27 

3.199.337,65 
8.726.611,00 

2.854.488,36 
 

120 7.102.391,65 

6.428.067,90 

 
6.440.666,13 

5.794.274,70 
212,(2812),(2912) ,(2992) 4.301.467,74 4.205.520,72 129 674.323,75 646.391,43 
213,(2813),(2913) ,(2993) 

214,215,216,217 
 

1.767.830,88 
 

1.666.601,92 
 11,80  

,218,219,( 2814),(2815) 

,(2816),(2817) ,(2818),( 2819)   13 11,80  
,(2914),(2915) ,(2916),( 2917) 

,(2918),(2919) ,(2999) 

230 
   67.500,00 

67.500,00 
90.000,00 

90.000,00 
 190.503,71 87.635,04 170,177 67.500,00 90.000,00 

220,221,(282),(292) 190.503,71 87.635,04  227.139,83 273.177,03 
231    95.022,30 125.741,98 

   520,521,527 22.500,00 22.500,00 
240,241,(2840),( 2841) 

,(2930),(2931)   528,529,560 72.522,30 103.241,98 
243 

249,(2849),(2939)    132.117,53 147.435,05 

 4.376,29 4.376,29 40 111.666,26 129.596,44 
260,(269),(294) 

261,262,266,267 

,(295),(296) 

268,270,(298) 

4.376,29 4.376,29 
41,522,550,554 

,559 

475,476,477 

2.636,58 

 
17.814,69 

1.748,90 

 
16.089,71 

 
265,(297)      

 1.181.385,22 1.233.079,04    

 406.045,63 454.194,41    
43,(4900) 385.300,87 437.404,79    

44,550,555,558 18.100,08 1.798,33    
,(4901)      

470,471,472 2.644,68 14.991,29    
450,455,456      



 

 

 2. Crèdits i valors representatius de deute 

 
3. Altres inversions financeres 

III) Ajustos per *periodificación 

12,02 1.512,02    
540,(549),(594)      
541,542,546,547      

,(595),(596)      
545,548,565,( 598) 12,02 1.512,02    
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480,567 

 

577 

556,570,571,
573 

,574,575 

1. Ajustos per *periodificación 

IV) Efectiu i altres actius líquids equivalents 

I) Actius líquids equivalents 

II) Tresoreria 

  
775.327,57 

 
775.327,57 

 

777.372,61 

 
777.372,61 

      



 

 

            

TOTAL ACTIU (A+B) 10.698.715,35 10.105.515,23 TOTAL PATRIMONI NET I 

PASSIU (A+B+C) 
10.698.715,35 1

0
.

1
0
5
.
5

1
5
,
2
3 
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1.2. El compte del resultat econòmic-patrimonial, que dóna un estalvi de 674.323,75 d’euros. 

COMPTES  NOTES EN 

MEMÒRIA Ex.: 2021 Ex.: 2020 

 1. Ingressos tributaris i urbanístics   1.378 . 7 9 5, 3 9 1.394 . 5 0 9, 0 7 

72,73 a) Impostos 1.060.413,59 1.089.342,38 

740,742 b) Taxes 262.323,66 243.171,16 

744 c) Contribucions especials    
745,746 d) Ingressos urbanístics  56.058,14 61.995,53 

 2. Transferències i subvencions rebudes  873. 4 9 4 , 13 714. 0 1 9 , 29 

 a) De l'exercici 873.494,13 714.019,29 

750 a.2) Transferències  383.543,75 357.301,77 

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de  489.950,38 356.717,52 

 l'exercici   
752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de   

 passius que no suposin finançament específic d'un   
 element patrimonial   

7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no   
 financer   

754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i   
 altres   

741 3. Prestació de serveis  15. 19 7 , 2 8 26. 57 5 , 2 5 

780,781,7 82,783 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu   
,784 immobilitzat   

777,776 5. Altres ingressos de gestió ordinària 155. 9 8 2 , 80 52. 02 4 , 4 7 

795 6. Excessos de provisions    

 A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

(1+2+3+4+5+6) 
 2.423 . 4 6 9, 6 0 2.187 . 1 2 8, 0 8 

(640) 7. Despeses de personal  -443. 4 2 8, 6 8 -396. 7 2 6, 8 8 

(650) 8. Transferències i subvencions concedides  -140. 2 6 6, 9 6 -105. 4 0 3, 2 2 

 9. Altres despeses de gestió ordinària -1.18 2 . 3 13 , 8 3 -1.00 9 . 3 65 , 7 9 

(62) a) Subministraments i serveis exteriors -1.182.313,83 -1.009.365,79 

(630), (676) b) Tributs i uns altres    
(68) 10. Amortització de l'immobilitzat   

 B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

(7+8+9+10) 
 -1.76 6 . 0 09 , 4 7 -1.51 1 . 4 95 , 8 9 

 I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió 

ordinària (A+B) 
 657. 4 6 0 , 13 675. 6 3 2 , 19 

 11. Deterioració de valor i resultats per alienació    

 de l'immobilitzat no financer   
(690), (691),(6 92), (69 3) a) Deterioració de valor   

,790,791,792,793    
,799    

770,(670) b) Baixes i alienacions    



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no   
 financer   
 12. Altres partides no ordinàries  730, 9 2 7,26 

775,778 TEXTO PARA CNF 730,92 7,26 

(678) TEXTO PARA CNF   

 II. Resultat de les operacions no financeres 

(I+11+12) 
 658. 1 9 1 , 05 675. 6 3 9 , 45 

 13. Ingressos financers   23. 73 7 , 6 5 15. 75 4 , 7 5 

760 a) De participacions en instruments de patrimoni 6.721,45 2.986,69 

COMPTES  NOTES EN 

MEMÒRIA Ex.: 2021 Ex.: 2020 

761,769 

 
(662), (669) 

785,786,7 87,788 

,789 

764,(664) 

765,(66 5), 79 6,79 7 

,798,(66 7), (69 6), (697) 

,(698) 

755,756 

b) De valors representatius de deute, de crèdits i 

d'altres inversions financeres  

14. Despeses financeres 

III) Per deutes 

IV) Despeses financeres imputades a l'actiu 

 
3. Variació del valor raonable en actius  financers 

4. Deterioració de valor, baixes i alienacions 

d'actius i passius financers 

 
5. Subvencions per al finançament 

d'operacions financeres  

 17.016,20 

 
-3.376,32 

-3.376,32 

 
-4.228,63 

12.768,06 

 
-1.840,42 

-1.840,42 

 
-43.162,35 

 III. Resultat de les operacions financeres 

(13+14+15+16+17) 
 16. 13 2 , 7 0 -29. 2 4 8 , 02 

 IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l´exercici 

(II+ III) 
 674. 3 2 3 , 75 646. 3 9 1 , 43 

 + Ajustos en el compte del resultat de l´exercici 

anterior 
   

 Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)   646. 3 9 1 , 43 
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1.3. L’estat de canvis en el patrimoni net. 

 

 
 
1.4. L’estat de liquidació del pressupost, integrat per la liquidació del pressupost de 

despeses, la liquidació del pressupost d’ingressos i el resultat pressupostari en els 
termes que estableix la ICAL 2013.  



 

 

 
 
 

 
 

 
 

1.5. La memòria, integrada pels 28 apartats que estableix la ICAL 2013.  
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2. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
2.1. Acta d’arqueig de les existències de caixa referides a fi d’exercici.  

 
2.2. Certificacions de cada entitat financera dels saldos existents en cadascuna d ’elles a 

favor de l’entitat local, referides a fi d’exercici, i estat conciliatori entre els saldos 

comptables i els bancaris. 
 
SEGON.- Retre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l’exercici, degudament aprovat, 

abans del 15 d’octubre. 
 
 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i Regidores 
presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 
 

- VOTS A FAVOR (8): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i Victor Niubó 
Garcia d’IdV-IdS; Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés Portet Blancafort de 
SV-ERC-AM i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (0) 

- ABSTENCIONS (0) 

 
Intervencions: (1:24:45 a 1:25:25) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa, sense que hi hagi intervencions dels grups 
municipals.  
 
6.- FESTES LOCALS 2023  
 
Atès el que s´estableix en l´art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i en el Decret 
177/1980, de 3 d´octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades 
per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Vist el calendari de les Festes laborals a Catalunya per a l´any 2023 que s’indiquen en la 
carta tramesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es proposa als reunits 
l’adopció del següent 
 

ACORD 

 
Proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals corresponents al 
municipi de Viladrau per a l´any 2023 siguin fixades pels dies: 
 
8 DE SETEMBRE (DIVENDRES) i 29 DE MAIG (DILLUNS 2a PASQUA). 
 



 

 

La proposta es aprovada per la majoria absoluta dels Regidors i Regidores que 
composen la Corporació Municipal. 
 

- VOTS A FAVOR (5): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i 
Victor Niubó Garcia d’IdV-IdS i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (3): Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés 
Portet Blancafort de SV-ERC-AM 

- ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (1:25:27 a 1:28:00) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa la qual dona la paraula al grup municipal de SV-
ERC per tal que presenti la seva proposta que és la següent: 
 
- DIES PROPOSATS 8 DE SETEMBRE I 7 DE DESEMBRE  
 
Per tal de facilitar la participació a les eleccions municipals que es preveuen pel 28 de 
maig, es proposa aquest canvi. 
 
La Sra. Alcaldessa comenta que el grup municipal de IdV i JxV continuen presentant la 
mateixa proposta  
 
 
7.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA FRANGES  
 
 

 

D I C T A M E N 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 
i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
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Atès que cal clarificar l’aplicació de la quota tributària aplicable al polígon industrial, atès  
que afecta a varies finques del cadastre immobiliari, i es va establir un únic preu de 
9.219,98 € 
 
 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es  modifiquen, l’import 
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: (2)  
 
Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la taxa per la prestació del 

servei d’establiment/obertura i manteniment 
d’una franja exterior de protecció al voltant 
de les urbanitzacions i nuclis de població. 

 

 
Segon.-  Iniciar els tràmits d’informació pública i audiència als interessats per termini de 

trenta dies hàbils per a la presentació de reclamacions i al·legacions, mitjançant 
publicació d’edictes al tauler d’edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i a la web municipal. 
 
Tercer.- En cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment al respecte, 

l’aprovació tindrà caràcter definitiu, entrant en vigor la nova Ordenança un cop s’hagi dut 
a terme la seva publicació íntegra al BOPG i hagi transcorregut el termini previst a l’article 
70.2 en relació a l’article 65 de la Llei 7/1985. 
 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
ANNEX TEXTOS MODIFICATS: 



 

 

- Ordenança fiscal 24  

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA 

D'UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES 

URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ I POLÍGON INDUSTRIAL 

Article 1r.- Fonament i naturalesa. 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.k) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i articles 3.1 a(, b) i 

e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions, nuclis de població i polígon industrial, aquest Ajuntament estableix 

la Taxa per la prestació dels serveis d’establiment d'una franja exterior de protecció al 
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i polígon industrial.   

Article 2n.- Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis: 

a. Establiment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de 

població i polígon industrial, situades en terrenys forestals. 

Article 3r.- Subjectes passius 

Són subjectes passius segons els casos: 

1. Per la realització del fet imposable 2.a):  

- La comunitat de propietaris de la urbanització o la corresponent entitat 

urbanística col·laboradora. Si no s'ha constituït cap d’aquestes entitats, els 
propietaris de les finques de la urbanització. 

- En el cas dels nuclis de població, seran els respectius propietaris de les 
finques identificades en els plànol de delimitació aprovat. 

- En el cas del polígon industrial del PA 23 I PA 24 els propietaris dels 
terrenys inclosos en el polígon delimitat en l’estudi de costos que 
s’acompanya. 

Article 4t.- Responsables i successors. 

1. Els propietaris de les finques responen solidàriament del pagament de la taxa en el 

supòsit en què no s'hagi constituït cap de les entitats a que es refereix l'apartat 1. a) de 
l'article 3 d'aquesta ordenança. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Article 5e.- Quota tributària 

1. La quota tributària consistirà en una quantia fixa per cada finca de la urbanització o 
nucli de població i polígon industrial, que es determinarà en funció de cada un dels serveis 
objecte de l'Ordenança. 

2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
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2.1 Treballs inicials de: 

2.1.a. Establiment/obertura de la franja exterior de protecció al voltant de les 
urbanitzacions, nuclis de població, situats en terrenys forestals: 

Per cada finca de la urbanització, 0,040 €/m2 

nucli de població:71,65 euros 

Polígon industrial: 9.216,98 euros 

2. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes, s'entendrà per finca de la 
urbanització o nucli de població, cadascuna de les finques que figuren 
individualitzades al cadastre immobiliari a fi de tributació de l'impost sobre 

béns immobles, es a dir, unitats urbanes o rústiques del cadastre. 

3. Als efectes de l’aplicació de la tarifa corresponent al polígon industrial, es 

prorratejarà pels m2 de les finques incloses en l’àrea del polígon inclòs en el 

plànol del traçat final de la franja executada, segons figura en les unitats del 

cadastre a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. 

Article 6e.- Meritació. 

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'inici de la prestació del 

servei.  

Article 7e.- Exempció. 

La prestació del servei és de recepció obligatòria. Estaran exempts de pagament de la taxa 
els subjectes passius que compleixin ells directament amb les obligacions establertes als 
articles 3.1 a), b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, això no obstant, resten 
obligats a acreditar davant de l’Ajuntament que han complert amb l’obligació. Aquesta 

justificació s’haurà d’efectuar en la forma i terminis indicats al Reglament aprovat per a la 
prestació del servei.  

Article 8e.- Règim de declaració i d’ingrés. 

1. La taxa s’estableix en règim de liquidació. Els subjectes passius que per primer cop 
siguin beneficiaris de la prestació del servei vindran obligats al pagament de la quota 

corresponent en els terminis indicats a la Llei General Tributària. 

El cobrament en voluntària s'efectuarà en el període que s’estableixi en l’anunci 
d’aprovació del padró i/o en el calendari fiscal aprovat. 

Article 9è.- Infraccions i sancions. 



 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària 

i l’Ordenança General. 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que 

fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
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. 

Disposició final. 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 4 de juliol de 2022 i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, 
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Girona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
La proposta es aprovada per la majoria absoluta dels Regidors i Regidores que 
composen la Corporació Municipal. 
 

- VOTS A FAVOR (5): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i 
Victor Niubó Garcia d’IdV-IdS i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (3): Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés 
Portet Blancafort de SV-ERC-AM 

- ABSTENCIONS (0) 
 
 
Intervencions: (1:28:10 a 1:30:40) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa, explicant els motius de la modificació que es 
proposa.  
Per part de SV-ERC, la seva portaveu Sra. Feliu explica els motius de perquè votaran en 

contra, i es perquè consideren que tothom que ha de pagar aquesta taxa ho hauria de fer 
per m2, i com que pels veïns del nucli urbà es va fer diferent establint un import únic, i tal i 
com ja van manifestar hi estant en contra.  
Contesta el Sr. Albert Bosch, explicant perquè s’ha fet d’aquesta manera. 

 
 
8.- CANVI DATA PLE SETEMBRE 2022  
 
Antecedents de fet: 

Atès que aquest Ajuntament celebra Ple Ordinari cada dos mesos i el proper hauria de 
ser el primer dilluns de setembre que s’escau en el dia 5, dates properes a la Festa 
Major, per la qual cosa es proposa: 
 
Canviar el dia del ple ordinari del mes de setembre pel dilluns dia 19 a les 19 hores 

 
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i 
Regidores presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 
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- VOTS A FAVOR (8): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i 
Victor Niubó Garcia d’IdV-IdS; Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés 
Portet Blancafort de SV-ERC-AM i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (0) 

- ABSTENCIONS (0) 
 
 
Intervencions: (1:30:42 a 1:31:26) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. No intervé cap grup municipal  
 
 
 
9.- MOCIO QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT 
DE VILADRAU DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU 

 
El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que 

està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau. 

 

Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en 

contra de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més 

no, a Catalunya. 

 

A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat 

caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la 

seva utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. 

 

Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant 

pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt 

propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els 

jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada 

sobretot en la mediació. 

 

Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents 

en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 

 

La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament 

democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i 

gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges 

de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves 

responsabilitats. 

  



 

 

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir 

aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat 

als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 

  

Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac 

directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la 

justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, 

més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis. 

  

És per tot això que els grups municipals de JxV, IdV i SV proposen l’adopció dels 

següents acords: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de 

forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la 

resolució dels conflictes. 

  

Segon.- Instar al govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la 

modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de 

Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves 

funcions. 

  

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 

Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 

Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 

 
La proposta es aprovada per la unanimitat dels Regidors i Regidores presents que són la 
majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

- VOTS A FAVOR (8): Noemí Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Joan Mercé Mozo i 
Victor Niubó Garcia d’IdV-IdS; Margarida Feliu Portabella, Maria Formatjé Bancells i Inés 
Portet Blancafort de SV-ERC-AM i Ricard Argenter Tomás de JxV. 

- VOTS EN CONTRA (0) 

- ABSTENCIONS (0) 
 
 
Intervencions: (1:31:30 a 1:35:49) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa, dient que d’acord amb les converses 

mantingudes entre els 3 grups polítics aquesta moció es presenta conjuntament pels 3 
grups presents al Consistori.  
 
 
10.- Precs i preguntes 

 
Intervencions: (1:35:55 a 1:54:20) 
 
SV-ERC: Demana sobre la formació del dia 20 de maig per la qual es va tancar 

l’Ajuntament, demanant si calia tancar-ho i quin tipus de formació es va fer.  
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Contesta la Sra. Alcaldessa sobre la sortida que es va  fer per a preparar 

l’agermanament entre els Municipis de Viladrau i L’Aleixar, coincidint amb Sta. Rita. 
Continua la explicació el Regidor de Cultura el Sr. Joan Mercé, explicant els motius que 

porten a aquesta proposta i que es basen en la relació d’ambdós municipis amb Marià 
Manent.  
 
La Regidora Sra. Inés Portet, de SV-ERC sobre les pudors de la depuradora de LV. 

Contesten el Regidor Sr. Albert Bosch i l’Alcaldessa.  
 
La mateixa Regidora Sra. Portet demana si es farà alguna cosa amb les plaques 
conforme s’ha concedit permís d’obres. Contesta el Sr. Bosch, que la idea es tornar-ho a 

implantar.   
 
La Regidora Sra. Maria Formatjé, de SV-ERC demana si s’ha tancat la liquidació del 
Festival de Cinematografia. Contesta la Sra. Alcaldessa que encara no i que quan es 

tingui en donaran compte.  
 
La Regidora Sra. Feliu, demana quines previsions d’aigua hi ha. Contesta el Sr. Bosch 

que amb la sequera que hi ha les previsions són dolentes, però de moment no ha calgut 
restringir aigua als veïns però s’ha hagut de reduir el subministrament a l’empresa 
Liquats.   
 
El Regidor Sr. Joan Mercé d’IdV-IdS, sobre el llibre de Les Bruixes que va editar aquest 

Ajuntament i del qual hi havia un estoc de més de 600 exemplars. S’han fet gestions per 
a poder-lo posar a la venda no només per a recuperar una part de la inversió sinó també 
per a fer-ne difusió. Intervé la Sra. Feliu explicant com es va fer la edició. 

 
A continuació intervé el Sr. Ricard Argenter del grup municipal JxV: 

 

Arribada la calor   el  bon temps    la gent  cada vegada surt més  el cap de setmana  i 

Viladrau per sort es un destí  turístic per passar  el dia    el nostre grup vol reclamar mes 

presència  a peu  dels Vigilants Municipals  en hores puntes del cap de setmana  en el 

sector mes conflictiu que és carrer Pare Claret  i Plaça Major   i també entre setmana   

per evitar  la típica imatge de cotxes aparcats al bell mig de la plaça  perquè  han anat a 

esmorzar al bar  tenint un aparcament municipals a 2 minut a peu  o quan  esta tancada 

la plaça  cotxes accedint  en contra direcció  a la plaça major per aparcar   al sector de 

Can Fabré .   Aquestes imatges les veiem   dia rere dia  , setmana rere setmana   i creiem 
que s’ha de posar fi a quest tipus  de  infraccions. 

Contesta la Sra. Alcaldessa explicant les mesures que s’han pres. 

Continua el Sr. Argenter: Donada la bona acollida  que ha tingut  la implantació dels 

contenidors de recollida de capsular de cafè  que el nostre grup va demanar  a l’equip de 

govern  hem pogut observar per dues vegades  que  al quedar plens  del tot els usuaris 

es veuen obligat a deixar les bosses amb les capsules  fora  i això ha comportat que un  

veí ho denuncies  a les xarxes socials   descrivint la imatge de les bosses al terra com 



 

 

“Un mini abocador al meu poble “   us demanem tinguem cura de revisar  setmanalment   
el contingut   dels  contenidors   per  buidar-los a temps  

També voldríem demanar   en relació a l’àrea d’emergència de Residus  vist que molt 
sovint   queden  bosses   a la porta de l’àrea   cada setmana  tot i que l’accés a l’àrea 
funciona correctament  si   qui ho fa malament  que els podem considerar  infractor  son 
denunciats tenint en compte que disposem  de càmeres de vigilància  
 
També  demanar-vos  que  s’encomani a la brigada municipal cada dia inclòs festius  i 
preferentment a la tarda la retirada de qualsevol bossa o objecte deixat a la porta de l’ 
Àrea    
 
Contesta el Regidor Sr. Bosch. 

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