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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 16 D’ABRIL DE 2018 

 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: Exp. 4-01 08 002 2018 
Data: 16/04/2018 
Horari: 18:30 hores 
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) 
Albert Bosch Puig (L’A) 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 
No assisteixen: 
Gabriel Cantizano Baldo (L’A) 
 
A Viladrau, essent les 18:30 hores del dia 16 d'abril de 2018, es constitueixen, al Saló 
d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a l’objecte 
de celebrar sessió pública EXTRAORDINÀRIA, per a tractar els 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 debat els següents punts de  
 

ORDRE DEL DIA 
 

PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL PROJECTUAL PER A 
LA INTERVENCIÓ A L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA A 
VILADRAU I ANEXOS.-  
 



 

 

PRECS I PREGUNTES. 
 
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 en la pàgina web ,municipal i 
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en 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 cadascun 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.-PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL PROJ ECTUAL PER A 
LA INTERVENCIÓ A L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AI GUA A VILADRAU 
I ANEXOS.-  
 
Antecedents de fet: 
Resolució de data 20 de desembre de 2017 de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
ambiental de les comarques centrals per la qual es conclou que el Pla no s’ha de 
sotmetre a l’avaluació d’impacte ambiental. 
Aprovació inicial per Decret de l’Alcaldia de data 24 de gener de 2018. 
S’han efectuat les consultes als Departaments i públic interessat que consta en la 
certificació de la secretària de data 27 de març de 2018, s’ha publicat l’acord al BOPGi 
al e-Tauler. 
NO s’han presentat al·legacions i s’ha recollit en el text refós que es sotmet a aprovació 
provisional les recomanacions i consideracions dels informes rebuts de l’ACA (Agència 
Catalana de l’Aigua), de l’OTAACC (Oficina territorial d’Acció i avaluació ambiental de 
les comarques centrals), del Parc Natural del Montseny i de la Direcció General de 
qualitat ambiental.  
 
Fonaments de dret: 
Articles 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Vista la documentació que integra el Pla especial projectual per a la intervenció a l’actual 
sistema d’abastament d’aigua a Viladrau, junt amb els annexos I – Projecte bàsic - i II – 
Projecte de revegetació- així com la documentació ambiental 
 
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar provisionalment el projecte “Pla especial projectual per a la intervenció 
a l’actual sistema d’abastament d’aigua a Viladrau, junt amb els annexos I – Projecte 
bàsic - i II – Projecte de revegetació i la documentació ambiental” 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, 
 
VOTS A FAVOR.(8): Les 2 Regidores d’ERC Sres. Feliu i Formatjé i i el Regidor d'ERC 
Sr. Rabat, els 2 Regidors del PDeCat Srs. Tordera i Argenter, els 2 Regidors DE L’A 
Srs. Bastias i Bosch i i la Regidora de L'A Sra. Clopés. 
VOTS EN CONTRA: (0) 
ABSTENCIONS: (0) 
 
Intervencions: 
(0:00:10 a 0:09:00) 
La Sra. Alcaldessa  explica tots els antecedents de més de dos anys de treball fins que 
finalment s’espera que entri a la Comissió d’Urbanisme del proper dimarts 24 d’abril. 
L’Alcaldessa fa constar que el tema de l’ETAP s’ha debatut en més de 10 plens de 
l’Ajuntament, creu que és una situació del tot inadmissible, tractant-se d’un tema de 
salut, però finalment esperem que s’aprovi definitivament per la Comissió aquest mes 
d’abril i es puguin finalment començar les obres.  
El Sr. Bosch , del grup de L’A, pregunta si el cost de les expropiacions es contempla en 
el Pla Especial, l’Alcaldessa contesta que sí que està incorporat.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No es formulen precs i preguntes. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 18:45 hores. 
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico. 


