ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 3 D’OCTUBRE DE 2013
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 84/2013
Data: 03/10/2013
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia tres d’octubre de dos mil
tretze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a
tractar dels assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, el Sr. Argenter, portaveu del grup municipal de CiU
excusa l’assistència del Sr. Tordera que està convalescent d’una intervenció mèdica. I
un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui iniciada, s’entra en
el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1.- ATORGAMENT CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2013.Proposta que formula l’equip de govern municipal per la concessió de la castanya i el
pelló de plata 2013, en motiu dels actes de la Fira de la Castanya d’enguany:
Per la Castanya de plata: El Celler de Can Roca, per la projecció de Catalunya en
l’àmbit de la gastronomia.
Pel Pelló de plata: Sra. Mònica Terribas, periodista, per la seva contribució en la
difusió de la nostra cultura, tal i com ja es va proposar l’any passat.
El grup de CiU porta com a propostes, per la Castanya de Plata a la Plataforma Pro
seleccions Esportives Catalanes, per la seva defensa de l’esport català, i el pelló de
plata a l’escriptor Albert Sánchez Piñol.
Per últim el representant del grup d’ERC, manifesta que està d’acord amb les
propostes presentades però en principi creu que caldria mantenir la proposta que es va
fer l’any passat d’atorgar el pelló de plata a la periodista Mònica Terribas.
El Sr. Polo, es ratifica en la proposta d’atorgar la castanya a la Plataforma pro
seleccions catalanes perquè és una entitat que les passa prou magres.
Després d’analitzar les propostes presentades, i trobant-les totes adients, però donada
la proximitat de la festa, els reunits acorden que s’atorgui a la persona que pugui
assistir a l’acte d’entrega, ja que aquest guardó ha de donar renom a la fira.
Finalment el grup municipal de l’A. proposa que si no pot assistir el Celler de Can
Roca, es doni a la Plataforma i si no poden assistir la Sra. Terribas ni el Sr. Sánchez
Piñol proposa al cuiner Nando Jubany.
El grup municipal de CiU proposa també a l’escriptor relacionat amb Viladrau, el Sr.
Jordi Cabré.
Finalment, els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
Primer.- Concedir la castanya de plata a la Plataforma Pro seleccions esportives
catalanes, pels valors que transmet de lluita i emoció a nivell col·lectiu en l’esport
català i com a referent de la nostra societat.
Segon.- Concedir el pelló de plata al cuiner Nando Jubany, per la seva contribució a
la difusió de la castanya i també per la seva professionalitat i esforç en el foment de la
gastronomia catalana.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

