ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 28 DE GENER DE 2016

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 2/2016
Data: 28/01/2016
Hora inici: 18,45
Hora final: 19’00
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les divuit hores quaranta-cinc minuts del dia vint-i-vuit de gener de
dos mil setze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que
es relacionen a l’encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcadessa, 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 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.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA
DEFINICIÓ DEL SISTEMA DE PORTADA D’AIGUA POTABLE A
VILADRAU.Vist el Projecte de Pla Especial Urbanístic per la definició del sistema de portada
d’aigua potable a Viladrau, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Segalés Carrera.
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Vist així mateix l’estudi d’impacte ambiental i d’integració paisatgística del mateix Pla
Especial urbanístic redactat per la mateixa empresa.
Vist el que disposen les NNSS. de Viladrau, així com els articles 68, 80 c), 86, bis 1-c)
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Decret Leg. 1/2010, de 3 d'agost, text consolidat
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012.
Vist l’informe del tècnic municipal.
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS.
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per la definició del sistema de
portada d’aigua potable a Viladrau, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Segalés Carrera en
els termes que s’expressen en l’informe de l’arquitecte tècnic municipal i l’estudi
d’impacte ambiental i d’integració paisatgística que l’acompanya.
Segon.- Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes el Pla Especial i
durant el termini de 45 dies l’estudi d’impacte ambiental, mitjançant edicte en el BOP,
en el Taulell d’anuncis de la Corporació i en un diari dels de major circulació de la
província, als efectes de que puguin formular-se les al·legacions i sugerències que es
creguin oportunes.
Tercer.- Sol·licitar els informes als organismes sectorials que s’esmenten en l’informe
tècnic.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
El Sr. Bastias, del grup municipal de L’A. comenta que des del servei de Parcs de la
Diputació es van comprometre a deixar iniciar l’obra una vegada fet el Pla Especial,
pregunta si continua igual.
La Sra. Alcaldessa contesta que ja s’ha parlat amb els tècnics del Parc Natural del
Montseny de Girona i de Barcelona i en principi ho veuen bé, però hi ha altres
organismes que han d’informar, d’aquí uns dies es va a presentar a Medi Ambient i a
l’ACA.
2.PROPOSTA
INICIAR
TRÀMITS
PER
A
PROCEDIR
A
L’AGERMANAMENT ENTRE VILADRAU I EL MUNICIPI DE CIVITELLA
MESSER RAIMONDO (IT)
L’Alcaldessa exposa la proposta d’agermanament efectuada pel municipi de Civitella
Messer Raimondo, municipi italià a la província de Chieti, a prop de Roma, que pot
resultar interessant per a efectuar-ne intercanvis culturals o esportius. S’ha parlat també
amb Vebrón, municipi francès amb el qual ja estem agermanats i sembla que també hi
estan interessats. S’ha demanat la opinió de les Entitats del municipi que també s’hi han
mostrat interessades.
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L’empresa Eurocivis, que es dedica a la promoció de xarxes internacionals i al
desenvolupament de projectes europeus, ens ha exposat que cal aprovar un acord de
col·laboració, per tal de poder entrar en la Xarxa Net-Med i obtenir un número PIC de
identificació que ens permeti accedir a les ajudes de la Unió Europea.
Vist l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i Eurocivis per la
participació en les activitats de la xarxa Net-Med i la coordinació de les activitats del
Projecte Europeu d’Agermanament amb Civitella M.R. (IT).
Atès que s’ha tingut una reunió amb les Entitats del Municipi les quan han mostrat el seu
interès en l’agermanament que es proposa,
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- INICIAR els tràmits per a l’agermanament entre el municipi de Viladrau i el
poble de Civitella (IT).
SEGON.- CONSTITUIR una Comissió d’agermanament que agrupi, sota la presidència
activa de l’Alcaldia o representant delegat de la Corporació, juntament amb les
associacions municipals de caràcter cultural, esportiu o econòmiques.
TERCER.- APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i
Eurocivis per la participació en les activitats de la Xarxa “Net-med”, que s’adjunta com
annex al present acord.
QUART.- FACULTAR a la Sra. Alcaldessa o regidor delegat per tots aquells tràmits
que siguin necessaris per dur a terme l’execució de l’agermanament entre el municipi de
Viladrau i Civitella.
CINQUÈ.- DONAR trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Civitella i a l’empresa
Eurocivis.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
La Sra. Alcaldessa explica la proposta i la reunió que han mantingut amb les
Associacions i Entitats del Municipi, així com la possibilitat de que s’uneixi a la mateix
el municipi de Vebron. El cost per l’ajuntament és de 750 € que cal abonar a l’empresa
Eurocivis per a poder participar en el programa de subvencions de la Unió Europea. Atès
que les Entitats del Municipi s’hi han mostrat interessades és per això que creu que val
la pena integrar-nos en aquesta xarxa.
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3.- PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 19’00 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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