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Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 77/2016
Data:01/07/2016
Horari: 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors i Regidores:
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 assisteix:
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Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
A Viladrau, essent les dinou hores del dia u de juliol 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. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, 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:
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
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demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació i 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.
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1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS
EXTRAORDINÀRIA DE 01/06/2016.-

ORDINÀRIA

DE

06/05/2016

I

(0:00:14 a 0:00:35)
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, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 6 de maig
de 2016 i a l’acta de la sessió extraordinària de 1 de juny de 2016 que s’han distribuït
amb la convocatòria.
Les actes queden aprovades per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
2.-DONAR COMPTE DECRES I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets del 78 al 110 de 2016).
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna pregunta
a formular.
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Intervencions:
(0:00:36 a 0:33:30)
El Sr. Bosch del grup de L’A, demana sobre la sol·licitud d’ajuda “Viu el Parc”. La
Sra. Alcaldessa explica que aquest programa deixarà d’existir l’any vinent i que per
aquest any hi estan treballant les dues empreses dedicades a temes mediambientals del
municipi (Educa i Santa Marta) per fer alguna proposta de cara a la tardor. De moment
s’ha demanat la subvenció i encara no se sap si ens la donaran o no.
El Sr. Bosch, demana sobre les subvencions demanades dins el programa FEDER. La
Sra. Alcaldessa explica que aquest any s’han tret dues línies pel període 2014-2020 una
de turisme i una altra sobre eficiència energètica, eix 4 i eix 6. En aquesta convocatòria
només poden participar municipis amb més de 20.000 habitants o consells comarcals o
diputacions, agrupant diversos municipis. Per tant nosaltres participen en els programes
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de la Diputació de Girona, que ha optat pel tema d’eficiència energètica, i segons els
estudis que han fet ells mateixos, la sol·licitud que presentem Viladrau és per la millora
de l’enllumenat públic, sobretot pel tema de la Guineu, amb un pressupost de
537.550,00 €. Pel que fa al tema de Turisme, s’ha fet un mini projecte per fer una
oficina d’informació al soterrani de les escales d’accés a l’Ajuntament valorat en
700.000,00 per fer un centre d’interpretació sobre Reserva de la Biosfera. Si Europa ho
dóna es donarà a la Diputació de Girona, que col·laborarà en el projecte fins a un 25%,
un altre 25% el posaria l’Ajuntament. Considerem que el d’eficiència energètica seria el
que ens interessaria més.
Pel que fa al Decret següent és sobre la sol·licitud presentada a través del Consell
Comarcal, en aquest cas només em presentat sobre turisme, ja que l’eficiència
energètica no entrava, només entra temes sobre turisme ambiental, s’han presentat coses
molts diverses nosaltres hem presentat la recuperació del bosc de ribera, amb un
pressupost d’uns 190.000,00 €, seria el camí núm.3 de l’inventari des de l’arborètum
fins al Molí de baix. Aquí el Consell Comarcal no col·labora en res, només hi participa
el FEDER i l’Ajuntament.
En ambdós casos s’ha fet només la sol·licitud si s’accepta s’haurà de fer projecte.
A continuació el Sr. Bosch demana sobre la suspensió de les obres a Liquats Vegetals
SA. La Sra. Alcaldessa explica que, d’acord amb l’informe emès pels tècnics
municipals, s’han efectuat diverses modificacions en l’execució de les obres, i mentre
no s’aporti la documentació que els falta s’han de suspendre les obres. D’aquest tema en
va parlar amb el Sr. Bastias, portaveu del grup de L’A. el dia següent de quan es va
decretar la suspensió. El Sr. Tordera explica que s’ha mantingut una reunió amb el
promotor i els tècnics responsables i s’ha constatat que hi ha algunes modificacions
molt importants, com són la construcció de més de 2.000m2 o l’alçada del magatzem.
Ara han de buscar solucions i fins que no hi hagi el projecte modificat aprovat, amb el
vist i plau de bombers, no és pot tirar endavant. Fins que no tinguin la llicència no es
pot tirar endavant. Hi ha altres temes importants que s’han de resoldre: el consum
d’aigua i les infraestructures de carreteres.

Pel que fa al Decret sobre la contractació d’un assessorament sobre telecomunicacions,
que pregunta el Sr. Bosch, contesta la Sra. Alcaldessa que aquesta empresa ja estava
contractada per l’Ajuntament, la empresa MOUSELAB per tal de que ens ajudi a
resoldre diversos temes sobre telefonia i telecomunicacions.
Per últim pregunta el Sr. Bosch sobre l’aprovació del plec de clàusules per l’execució
de les obres del C/Rectoria. La Sra. Alcaldessa explica que el que s’ha fet és aprovar
el plec de clàusules per licitar aquestes obres i que es poden consultar en la pàgina web
municipal.
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Hi ha varies reunions previstes pels dos temes, amb la Generalitat pel tema de carreteres
i amb l’ACA pel tema de l’aigua.
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3.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
PRESSUPOST 2016.ANTECEDENTS
1. Iniciat l’expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit
d’exercicis anteriors, al pressupost de 2016
2. Examinada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015, els romanents
de crèdit de caràcter incorporable són els que a continuació s'indiquen:
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2.1. Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria (Art. 47.5 del RD 500/90):
Aplicació
01191302

Explicació
Préstec Caixa Banc SA.

Import
369.200,00 €

3. El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec
als següents recursos:
Aplicació
87010

Explicació
Romanent de tresoreria per
finançament afectat

Import
369.200,00 €

4. La Secretària-Interventora ha emès informe favorable.
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FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l’article 48 del RD 500/1990, els recursos financers per import total de
369.200,00 €, amb els que es finançarà la modificació de crèdit en tràmit, són suficients
i estan degudament justificats segons es determina a l'informe d'intervenció.
Per tant es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit
d'exercicis anteriors, d'acord amb el següent detall:
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Partides de despeses a donar d’alta:
Aplicació
91101
TOTAL:

Explicació
Préstec Caixa Banc SA.

Import
369.200,00 €
369.200,00 €

2. El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec
als següents recursos:
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Aplicació
87010

Explicació
Romanent de tresoreria per
finançament afectat

TOTAL:

Import
369.200,00 €
369.200,00 €

3. Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a portar a terme
les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Els 3 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:33:30 a 0:35:32)
La Sra. Alcaldessa explica el perquè d’aquesta modificació que és un tema d’incloure
en el pressupost de 2016 aquest romanent afectat en la liquidació del 2015. Pel que fa a
l’altre préstec de 207.174 euros s’ha retornat aquest mes a l’ICF.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES
PAITIDES.Vist l’expedient de contractació de referència, tramitat conforme preveu el R.D. Leg.
3/2011, de 14 de novembre de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò
disposat a l’article 110 del TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del
procediment de licitació.
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP, i l’article 274.1 a)
o b) del Decret Legislatiu 2/2033 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:

Margarida Feliu Portabella

Signatura 2 de 2

29/08/2016 ALCALDE

PRIMER.- Aprovar l’expedient de concessió de la gestió del servei públic de la Llar
d’infants municipal Les Paitides, pel procediment obert i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar de conformitat amb l’article 274.2 del D.Leg. 2/2003, de 28 d’abril,
el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques reguladores
de la concessió del servei esmentat i que regiran la contractació, i disposar la seva
exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes de que es puguin
presentar les reclamacions que es considerin oportunes, mitjançant anuncis al DOGC,
BOPG, tauler d’edictes de la Corporació i pàgina web de l’ajuntament – perfil del
contractant- www.viladrau.cat
TERCER.- Publicar simultàniament amb l’anunci dels plecs el de licitació, concedint
un termini de 26 dies naturals per a la presentació de proposicions, si bé aquest termini
s’aplaçarà el temps necessari, en el supòsit de que es presentin reclamacions contra els
plecs.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
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VOTS A FAVOR (8): Els 3 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:35:33 a 0:37:30)
El Regidor d’Ensenyament, Sr. Rabat i la Sra. Alcaldessa expliquen sobre la necessitat
de treure a concurs la concessió del servei de la Llar d’infants municipal, mirant si es
poden aconseguir millors condicions sobretot pel que fa al projecte educatiu, el cost
econòmic s’ha posat el mateix.
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5.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA
INTEGRACIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

DE

CIVISME,

Fonaments de dret:
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Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, reconeixen entre el conjunt
de potestats de què disposen els ens locals, la seva potestat reglamentària i
d’autoorganització.
L’article 139 de la Llei 7/1985, estableix que per a l’adequada ordenació de les
relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de
normativa sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per
l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents
ordenances, d’acord amb els criteris establerts en els articles següents.
La competència per a l’aprovació de l’ordenança correspon al Ple de l’Ajuntament,
d’acord amb els articles 22.2.d d e la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’article 47 de la qual no estableix cap majoria especial, per la qual cosa
es considera suficient la majoria simple.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Civisme, integració social i convivència
ciutadana, que d’adjunta a la proposta.
Segon.- Iniciar els tràmits d’informaicó pública i audiència als interessats per termini de
trenta dies per a la presentació de reclamacions i al·legacions, mitjançant publicació
d’edictes al tauler d’edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web municipal.
Tercer.- En cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment al respecte,
l’aprovació tindrà caràcter definitiu, entrant en vigor la nova Ordenança un cop s’hagi
dut a terme la seva publicació íntegra al BOPG i hagi transcorregut el termini previst a
l’article 70.2 en relació a l’article 65 de la Llei 7/1985.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Els 3 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions:
(0:37:31 a 0:39:44)
La Sra. Alcaldessa explica i dona compte de la necessitat que hi havia per a regular el
tema de civisme, se’n havia parlat tant amb la brigada com amb els vigilants i s’han
buscat models, en aquest cas de l’Ajuntament d’Arbúcies i de Sant Vicenç de Torelló.
També es tractarà amb el Consell del Poble amb un procés participatiu.
6.- FESTES LOCALS 2017
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Atès el que s´estableix en l´art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 177/1980, de
3 d´octubre, així com les Festes generals a Catalunya per a l´any 2017 declarades per la
Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD
Proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals corresponents al
municipi de Viladrau per a l´any 2017 siguin fixades pels dies 8 DE SETEMBRE
(divendres), i 7 DE DESEMBRE (dijous).
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Els 3 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:39:45 a 0:41:53)
La Sra. Alcaldessa explica que en una primera proposta es va presentar canviar l’11 de
novembre (que cau en dissabte al 2017) pel 10 de novembre, però després mirant-ho
sembla millor proposar el dia 7 de desembre que cau entre el 6 i el 8 de desembre i és un
dijous.
7.- PROPOSTA ADHESIÓ PROJECTE “NO PUC ESPERAR” – ACCU
CATALUNYA.Vista la proposta presentada per l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de
Catalunya d’adhesió al projecte anomenant “No puc esperar”, pensat per a totes aquelles
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persones que per algun problema mèdic no contagiós, necessiten utilitzar urgentment un
lavabo,
Es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- ADHERIR-SE al projecte “No puc esperar” presentat per l’Associació de
malats de Crohn i Colitis ulcerosa de Catalunya (ACCU) senyalitzant amb els adhesius
els lavabos dels equipaments i dependències municipals que consten en el llistat de la
fulla annexa.
Segon.- Fer tramesa d’aquest acord a l’Associació de malalts de Crohn i Colitis
Ulcerosa de Catalunya, adjuntant un llistat amb el nom i l’adreça dels equipaments i
dependències municipals que s’adhereixen. Fer tramesa d’aquest acord als equipaments
i dependències municipals que consten en aquest llistat.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Els 3 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:41:54 a 0:43:36)
La Sra. Alcaldessa explica la proposta, que després també s’explicarà per la Regidoria
al Consell Empresarial, per tal que s’hi adhereixin altres establiments.
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8.- PRECS I PREGUNTES
(0:43:37 a 1:16:09)
Tema FEDER: El Sr. Bosch del grup de L’A, constata que en la Comissió de Comptes, tot i
no està enregistrada, l’equip de govern va deixar molt clar que la seva voluntat era no endeutar
més l’Ajuntament ja que els semblava que tancar l’exercici amb un 46% d’endeutament era
molt preocupant i que no es farien més inversions en els pròxims anys si s’havien de continuar
endeutant; i ara es presenten 3 propostes de subvencions que pugen a un pressupost de
1.400.000 €.
L’Alcaldessa explica que en la Comissió de Comptes es va dir que l’equip de govern tenia clar
que no ens podíem endeutar durant el 2016 i 2017 perquè no hi ha romanent i per la única cosa

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

093542bf87d54ae0b85042ffdac9ee46001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/viladrau

que ens podem endeutar és pel tema de l’aigua, una obra que tots sabem que és urgent i
necessària. Les subvencions sol·licitades seran pel 2018-2020. Quan això s’aprovi direm si es fa
o no, i això dependrà de si tenim solucionat el tema de l’aigua: la subvenció que volem que ens
donin és la de l’ACA pel tema de l’aigua.

Margarida Feliu Portabella

Urbanització Les Guilleries: El Sr. Bosch demana si s’ha recepcionat si s’ha dissolt l’entitat
urbanística de conservació. La Sra. Alcaldessa explica que es va acordar amb l’entitat que a
partir de l’1 de gener l’Ajuntament es fa càrrec de l’enllumenat i ara hem de fer el canvi de nom,
a partir d’aquesta data Les Guilleries ja és un barri més del municipi, i ara han fet una
Associació de Veïns. El Sr. Bosch creu que no s’ha fet correctament la dissolució de l’entitat ni
la recepció de la urbanització. El Sr. Tordera explica que els veïns de Les Guilleries han de
tenir els mateixos drets, doncs també paguen la contribució i tots els impostos, i en canvi ells
han de pagar també a l’Associació, per poder pagar el llum, humanitàriament pensa que això no
és correcte. El Sr. Rabat explica que històricament havia sigut un problema però que ara ja no
ho és i no ho ha de ser, explica com ha sigut la evolució d’aquesta urbanització i els diversos
moments pels que ha passat la urbanització, quan es va passar a sòl urbà, quan es va posar el
servei d’aigua, etc. en aquests moments no té sentit que continuï la Entitat urbanística de
conservació, en aquests moments és un barri de Viladrau com qualsevol altre, és una decisió
política, que nosaltres considerem que és la millor.
Carretera de La Fullaca: El Sr. Bosch pregunta com està. La Sra. Alcaldessa i el Sr.
Tordera contesten que està previst que es comencin abans d’acabar l’any, havent sortit a
licitació aquesta setmana passada.
Pelló i Castanya de Plata 2016: La Sra. Alcaldessa demana que es facin propostes aviat per
tal de mirar de consensuar-ho i si ho podem comunicar als guardonats el més aviat possible
millor. Proposa fer la reunió sobre el tema de l’aigua després del dia 8 que hi ha una reunió amb
l’ACA, i en la mateixa reunió parlar sobre el tema de la castanya i el pelló, encara que després
es ratifiqui pel ple del setembre.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20’15 hores. Signant la
present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

Viladrau, 5 de juliol de 2016

Maria Teresa Cunillera Girona

Signatura 1 de 2

29/08/2016 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

29/08/2016 ALCALDE

Finalment el Sr. Bosch i la Sra. Alcaldessa discuteixen sobre el tema de l’aigua i constaten
que cal realitzar una reunió monogràfica sobre aquest tema que es comprometen a celebrar.
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