ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 28 DE SETEMBRE DE 2012

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 70/2012
Data: 28/09/2012
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. Jaume Tordera Homs (CiU)
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 vint-i-vuit de setembre de
dos mil dotze, 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.- ATORGAMENT CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2012.Proposta que formula l’equip de govern municipal per la concessió de la castanya i el
pelló de plata 2012, en motiu dels actes de la Fira de la Castanya d’enguany:
Per la Castanya de plata: Càritas d’Osona, pel moment actual que estem vivint i
l’esforç que fan dia a dia per lluitar contra la pobresa.
Pel Pelló de plata:Sr. Ferran Tolosa, metge i excursionista per la seva vinculació amb
Viladrau, arran del llibre publicat “Viladrau un munt de noms i d’imatges”.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, demana què preveuen els estatuts o el
reglament de la concessió d’aquests guardons.
El Sr. Argenter fa constar el pelló es donava a persones que es distingeixin per la
defensa de la cultura i la llengua catalana.
El Sr. Alcalde li demana d’on ha tret aquest document que llegeix el Sr. Argenter, i
aquest comenta que ho ha tret de la web de la fira i que ho va demanar al tècnic de
l’oficina d’informació de l’Ajuntament.
El Sr. Bayarri, entén que hi ha una confusió perquè creu que és el castanyer que
donen els firaires el que va dirigit a una persona vinculada a Viladrau, però el pelló
entén que hauria d’anar dirigit a una persona rellevant independentment de que tingui
relació o no amb Viladrau.
El Sr. Alcalde constata que últimament s’ha donat a persones que no han estan
vinculades amb Viladrau, com en Xavi, però en altres ocasions sí que s’ha donat a
persones vinculades amb Viladrau, com el Sr. Castellet o en Llorenç Gomis.
El grup de CiU portava com a propostes, per la Castanya de Plata a Càritas, però el
pelló de plata proposaven donar-lo a l’Honorable Sr. Jordi Pujol.
Per últim el representant del grup d’ERC, també manifesta que està d’acord amb
l’atorgament de la castanya de plata a Càritas, i proposa atorgar el pelló de plata a la
periodista Mònica Terribas.
Després d’analitzar les propostes presentades, i trobant-les totes adients, però donada
la proximitat de les dades de les eleccions sembla millor aquest any decantar-se per
una persona que no estigui vinculada amb la política, si bé es tindran en compte per
properes edicions.
Finalment, els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
Primer.- Concedir la castanya de plata a Càritas Diocesana del Bisbat de Vic, pel
seu treball contra la desigualtat i l’exclusió social dels sectors més desfavorits de la
nostra comarca i per la seva lluita contra la pobresa i la reinserció social de persones i
col·lectius marginats.

Segon.- Concedir el pelló de plata al metge i excursionista Ferran Tolosa i Cabaní,
per la seva contribució a recuperar els noms de lloc de Viladrau, en el seu llibre
“Viladrau un munt de noms i d’imatges”.
2.- PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS A TRAVÉS DE L’ÀREA
BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
VOLUNTÀRIA LA PLANA.Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, atorga als
municipis les competències de compliment de les funcions pròpies dels serveis socials
bàsics, i que l’article 34 de la mateixa Llei determina que la unitat primària de
l’atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics és l’Àrea bàsica
de serveis socials, la qual s’organitza sobre una població mínima de 20.000 habitants,
Atès que l’Ajuntament de Viladrau pertanyia a l’àrea bàsica resta de la comarca
d’Osona, i rebia els serveis, amb altres municipis d’aquesta àrea, del Consorci
d’Osona de Serveis Socials; i atès que l’Ajuntament en sessió de 2 de juliol de 2012,
acordà la separació d’aquest Consorci amb efectes de 31 de desembre de 2012,
Atès que l’Ajuntament de Viladrau és membre de ple dret de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària La Plana i que aquest ens té com un dels seus objectius
fundacionals i estatutaris (art. 5.d dels seus Estatuts) la prestació dels serveis socials
als municipis que en són membres,
Atès que la Mancomunitat La Plana s’ha constituït com a Àrea Bàsica de Serveis
Socials amb efectes del dia 1 de gener de 2012,
Atesos l’informe preceptiu de la secretaria-intervenció,
L’Ajuntament, pel quòrum de la majoria absoluta legal, en virtut d’allò disposat a
l’article 114.2.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003):
ACORDA:
PRIMER.- L’Ajuntament de Viladrau, com a membre que és d’aquesta
Mancomunitat, formarà part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Mancomunitat La
Plana, amb efectes el dia 1 de gener de 2013.
SEGON.- Comunicar el present acord als òrgans rectors de la Mancomunitat La
Plana i de l’Àrea Bàsica de serveis socials Resta de la comarca d’Osona.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ, DINS EL
PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ LES GUILLERIES.Vist el Pla d’autoprotecció de la Urbanització Les Guilleries, redactat per E2 Estudis,
els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
-

Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Urbanització Les Guilleries, redactat per
l’enginyeria E2 Estudis.

-

Exposar-lo al públic durant un termini d’un mes, als efectes que es puguin
presentar les al·legacions que es creguin oportunes. Si no es presenten
al·legacions es declararà aprovat definitivament per Decret de l’Alcaldia.

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.

