
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 18 DE FEBRER DE 2013 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 11/2013 

Data: 18/02/2013 

Horari: 20,00 hores 

Lloc: Sala de Plens 

 

Assistents 

Alcalde 

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

 

Regidors: 

Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) 

Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) 

Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) 

Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 

Sr. Jaume Tordera Homs  (CiU) 

Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) 

Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU) 

Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 

 

Secretària 

M. Teresa Cunillera i Girona 

 

A Viladrau, essent les vint hores del dia divuit de febrer 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, 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.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 17/12/2012. 

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, 

aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun 

membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió 

extraordinària de 17 de desembre de 2012, que s’han distribuït amb la convocatòria. 

L’acta s’aprova per unanimitat. 

2.-PROPOSTA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AL PLA ÚNIC D’OBRES 

I SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2013-2016, D’ACORD AMB 

EL QUE PREVEU EL DECRET 155/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, DOGC 

6263 DE 28/11/2012 

Atès el que preveu el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les 

bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 

període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període, 

Atès que en el preàmbul del Decret s’explica que les novetats principals que 

s’incorporen a aquest Programa són bàsicament que es recupera l’esperit unitari, 

desapareixen els programes específics i que s’inclou, per primera vegada, les despeses 

corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació 

econòmica de l’estructura dels pressupostos locals, i que té un màxim garantit per tots 

els municipis i adequa el repartiment amb criteris de població, extensió, etc. També es 

preveu la possibilitat de fer noves inversions, però sota uns criteris de prioritat que 

avui s’imposen: infraestructures bàsiques, obres ben dimensionades, garantia de 

viabilitat, mancomunació de serveis i creació de riquesa i llocs de treball. 

Atès el que preveuen les bases generals, on s’especifiquen els requisits de les 

actuacions, així com les bases específiques de la línia d’inversions i de la linia de 

manteniment i conservació, així com el Programa de cooperació municipal de la 

Diputació de Girona,  

A la vista de les memòries redactades pels serveis tècnics municipals, i atenent a les 

necessitats que es consideren més urgents pel nostre Municipi, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.-  Sol·licitar la inclusió al PUOSC 2013-2016, de les següents obres 

municipals, d’acord amb els informes justificatius que consten a l’expedient: 

a) Línia d’inversions, per ordre de prioritats: 

- Any 2013: Construcció d’un dipòsit i instal·lació d’un sistema pel control 

de la terbolesa per l’abastament d’aigua del nucli del Viladrau – 

Pressupost  215.788,41 € 

- Any 2013: Adquisició terreny per construcció pàrquing municipal al centre 

del Municipi: 85.000,00 € 

- Any 2013: Redacció del projecte de construcció del dipòsit: 11.786,77 € 



   
 

 

- Any 2014: Construcció “Espai Gent Gran”: Pressupost: 238.854,00 €. 

- Any 2014: Redacció projecte” Espai Gent Gran”: Pressupost:  12.584,00 € 

- Any 2015: “Enllumenat dels Carrers Aulet, Guerau de Liost i Avgda. 

Montseny”: Pressupost: 83.018,44 € 

- Any 2015: Redacció projecte “Enllumenat dels C/ Aulet,  Guerau de Liost 

i Avgda. Montseny”: Pressupost: 3.429,33 € 

b) Línia de manteniment i conservació: S’aprova la sol·licitud d’aquesta línia 

d’ajuda pel manteniment i conservació d’actuacions que s’apliquin a l’article 

pressupostari 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/ 3565/2008, i que es duguin a 

terme dins el període d’execució del PUOSC 2013-2016, d’acord amb la 

memòria descriptiva realitzada pels serveis tècnics municipals. 

SEGON.- Trametre les sol·licituds aprovades al Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya, per mitjans telemàtics, a través de la plataforma eaCat. 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde Francesc X. Bellvehí Busquets per a signar la 

documentació necessària per a l’execució dels anteriors acords. 

La proposta s’aprova per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació,  amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el 

l’abstenció dels 3 Regidors de  CiU. 

Intervencions: 

El Sr. Alcalde explica els diferents projectes i prioritats: l’obra del dipòsit de l’aigua, 

és molt necessària per a garantitzar-ne la salubritat i si es subvenciona estalviarà 

costos als veins, doncs és una obra que s’ha de fer obligatòriament. Explica com estan 

les negociacions per a l’adquisició dels terrenys destinats a pàrquing al centre del 

municipi, i atès que la propietat hi està bastant interessada, s’intenta incloure-ho al 

PUOSC als efectes de tenir-ho finançat si més no en una part. 

A continuació també explica com està el tema de la creació d’un espai per a la gent 

gran,  d’un centre de salut, en una ala de les antigues escoles, que s’ha demanat pel 

2014,  explicant que fa més de 2 anys que s’està intentant, tant amb la Generalitat 

com amb la Fundació Pere Relats, s’ha fet inclús un estudi per part dels serveis 

socials, en aquells moments eren poques persones per tirar endavant una residència, 

per això ara s’ha enfocat més com un centre de salut, més polivalent, i en el cas de 

que s’inclogui en les ajudes del PUOSC, es un tema a treballar conjuntament amb els 

servis socials i els Regidors, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats del 

Municipi. 

Per l’any 2015, es presenta l’enllumenat d’alguns carrers del Municipi, i per últim hi 

ha una línia de manteniment i conservació que ens diran exactament la quantitat que 

ens toca i que haurem de justificar cada any, amb les factures anuals que tenim per 

conservació. 



   
 

 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana que, donat que aquesta proposta 

la van rebre el divendres passat i no han tingut temps material per a reunir-se el grup i 

debatre-ho demanen poder-ho passar en el proper Ple. 

El Sr. Alcalde explica que es va convocar a una reunió a tots els Regidors per a parlar 

del PUOSC, i lamenta la no assistència a la mateixa dels Regidors de CiU, ja se’ls va 

convocar perquè els hauria agradat molt debatre-ho amb tots, però això no va ser 

possible per la seva no assistència, ara ja és massa tard, doncs el termini per a 

presentar les sol·licituds acaba el dia 27. 

El Sr. Argenter, diu que una cosa és aprovar i debatre una proposta i una altra és 

aprovar una proposta que ja està feta. Si no es pot pospossar, nosaltres ens 

abstindrem. 

El Sr. Alcalde vol que consti en acta que es va fer una reunió per a debatre aquests 

punts, i fer les propostes pertinents, es va fer fa dies i no es van presentar. 

El Sr. Argenter vol que consti en acta que la proposta la van rebre el divendres al 

matí. 

El Sr. Alcalde fa constar que la reunió es va fer a principis de febrer per a poder fer 

les propostes pertinents, tenint en compte que es tractava de debatre projectes que han 

de marcar el futur del Municipi, lamenta que no hi assistissin, ara ja és massa tard. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 

20’15 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 

 


