
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 4 DE MARÇ DE 2016

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 03/2016
Data: 04/03/2016
Horari: 19,00 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)
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)

Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les dinou hores del dia quatre de març 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, la Sra. Alcaldessa proposa als reunits iniciar la sessió efectuant un minut de 
silenci en memòria de la Diputada del Parlament de Catalunya Sra. Muriel Casals, que 
va morir fa uns dies.  Els reunits per unanimitat ho aproven:

MINUT DE SILENCI EN MEMÒRIA DE LA DIPUTADA DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA SRA. MURIEL CASALS.

Transcorregut el minut de silenci, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del 
dia:

Signants :Maria Teresa Cunillera Girona(03/05/2016 15:05:36, SECRETARIA)

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:

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

457022b14a234e48862a4a03d818f178001



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 publicitació 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.

1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS ORDINÀRIA DE 08/01/2016 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 28/01/2016.- 

(0:00:00 a 0:16:30)

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 8 de gener 
de 2016 i a l’acta de la sessió extraordinària de 28/01/2016 que s’han distribuït amb la 
convocatòria.

El Sr. Bosch, de L’A, manifesta que el grup de L’Alternativa efectua una sèrie de 
reparaments a les intervencions que es recullen en els diferents punts de l’acta del dia 
08/01/2016 ja que és un resum i els agradaria que fos una transcripció literal:

- En el tema del conveni de l’asfaltat de la  Urbanització Les Guilleres entenen que 
hi ha aspectes que es van dir i no es recullen en l’acta.

- Entenen que hi ha una errada material quan es parla que es reunirà el Consell del 
Poble el proper diumenge.

- En el punt d’aprovació del Pressupost surten unes dades que no es van llegir en 
el Ple com són les dietes.

- En el tema del finançament de la estació de bombeig no es va dir que es podria 
finançar amb contribucions especials es va dir amb quotes urbanístiques. I no es 
va dir que es demanaria l’avançament del 50%.

- En les intervencions de Precs i Preguntes quan es parla del Camí d’Espinelves a 
Viladrau es va parlar també del Camí de Masmiquel i en l’acta no surt.

- Així mateix la intervenció de la Sra. Clopés va ser: si es té tant clar (el que 
expliquen sobre el percentatge a aplicar en les contribucions especials per a les 
obres del C/ Rectoria) demana si són conscients que això crea un precedent de 
cara a la resta de veïns del poble.

La Sra. Alcaldessa contesta que es pot rectificar el diumenge pel dimecres, això és una 
errada material, però que no es farà la transcripció literal de les intervencions ja que per 
això es penja l’audio a la web i ens agradaria poder penjar també el video.
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En quan al tema de les especificacions de les dietes en l’acord del Pressupost és per un 
tema de transparència, ja que són les que ja s’aplicaven, no s’han modificat i així 
constava en les bases del pressupost que tenen els Regidors.

En quan al tema del finançament de les obres del veïnat de Les Guilleries, es va quedar 
que els veïns es farien càrrec de la totalitat de les obres, per tant s’aplicaran quotes 
urbanístiques. I el fet de demanar el 50% és pel fet que la majoria de vegades s’ha fet 
d’aquest manera.

Pel que fa al tema dels Camins explica que el Camí de Les Paitides que era el que 
inicialment s’havia inclòs per a ser inclòs en el Pla de Camins Comarcal, es va 
considerar de canviar-lo pel fet que aquest camí ja té moltes senyals i s’ha proposat 
d’incloure el de Viladrau a Espinelves.

Pel que fa al tema que diu la Sra. Clopés, matitza la Sra. Alcaldessa que en aquest cas 
s’aplica el 10% com a tots els carrers i  excepcionalment s’aplica un 13’50% més per un 
criteri d’intentar arranjar un error.

Posada a votació l’acta del dia 8 de gener de 2016, s’aprova per unanimitat amb el vot 
a favor de la totalitat dels membres del Consistori.
Així mateix es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària de data 28 de gener 
de 2016 que és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres 
del Consistori.

2.-DONAR COMPTE 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 1 al 35 de 2016) que s’han tramès a tots els Regidors per correu 
electrònic.

En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna pregunta 
a formular.

Intervencions:

(0:16:31 a 0:32:10)

Sra. Alcaldessa: Explica que s’ha aprovat per Decret de l’Alcaldia les obres de 
reparació del C/ Rectoria.

Sr. Cantizano: Demana sobre la denegació de la llicència del restaurant sol·licitada pel 
Sr. Ignacio de Puig. La Sra. Alcaldessa contesta que d’acord amb l’informe emès pel 
Parc Natural del Montseny s’ha demanat al sol·licitant que redacti un Pla Especial, on 
s’explicitin les diferents instal·lacions. Els tècnics ja han vingut i s’han compromès a 
entregar el Pla Especial en pocs dies.

Sra. Clopès: En relació als Decrets que atorguen la tarja d’aparcament per mobilitat 
reduïda pregunta si és requisit que surti el grau de discapacitat, ja que sinó potser no 
caldria fer-ho constar ja que són dades personals que en aquest cas no són rellevants. 
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L’Alcaldessa contesta que no hi ha inconvenient en corregir-ho i que no surtin aquestes 
dades.

El Sr. Bosch, del grup de L’A, demana explicacions sobre la llicència d’ocupació 
temporal d’una sala del Mas El Torrent. La Sra. Alcaldessa contesta que atenent a la 
petició que els van formular i considerant la voluntat de l’equip de govern de donar més 
vida al Torrent i donar oportunitats a joves emprenedors, de moment i, amb la voluntat 
de provar-ho, s’ha donat aquesta llicència  i a partir d’aquí ens agradaria reglamentar-ho 
i donar més oportunitats a la gent que vulgui iniciar activitats al Municipi. 

3.-PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ 
DEL POUM I APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.-
ANTECEDENTS:
Atès que aquest Ajuntament va aprovar en data 8 de gener de 2016 els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de 
serveis que té per objecte els treballs de Redacció del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Viladrau.

Atès que durant el període d’exposició pública de l’expedient s’han presentat les 
següents al·legacions:

- Pere Mogas Maresma, registre 93/2016 data 09/02/2016

- Narcis Reverendo i Hospital, en nom del Col·legi d’arquitectes de Catalunya, 
demarcació de Girona, registre 97/2016 de data 11/02/2016

- Xavier Matilla Ayala, en representació de TerritorisXLM SCP, registre 120/2016 
de data 17/02/2016

- Col·legi d’Economistes de Catalunya, registre 135/2016 de data 24/02/2016, fora 
de termini.

Vist l’informe tècnic-jurídic que consta a l’expedient i s’unirà a totes les certificacions 
que s’expedeixin del present acord 

Es proposa als reunits l’adopció del següents

ACORDS:
PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades als Plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques, en base a l’informe tècnic-
jurídic, i que són:

CLAUSULA VIII: FORMA DE PAGAMENT:
El pagament s’efectuarà mitjançant factures que coincidiran en les etapes completes del treballs 
següents:
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1a etapa: Amb l’informe favorable dels serveis tècnics i jurídics i de la intervenció municipal 
que possibiliti la informació pública de l’Avanç de Planejament..... 15%
2a etapa: Amb l’informe favorable dels serveis tècnics i jurídics i de la intervenció municipal 
que possibiliti la submissió de la documentació a la consideració del Ple per a la seva 
aprovació inicial.......................................................................................... 35%
3ª etapa: Amb l’informe favorable dels serveis tècnics i jurídics i de la intervenció municipal 
que possibiliti la submissió de la documentació a la Corporació Municipal per al a seva 
aprovació provisional. En aquesta etapa s’inclouen els treballs de resolució de les 
al·legacions que es puguin presentar contra l’acord d’aprovació inicial.............. 25 %
4ª etapa: Relativa a la resolució per part de la Comissió d’Urbanisme de les Comarques 
Centrals, de conformitat amb l’art. 92 del TRLUC, en els següents supòsits i percentatges 
(total 25%)
4.a; a la resolució de la CUCC d’aprovació pura i simple del POUM.............   25%
4.bi; Resolució de la CUCC d’aprovació condicionada a la presentació d’un text refós o 
assenyalant prescripcions de caràcter puntual que no exigeixin nou tràmit d’informació 
pública................................................................................................................ 10%
4.bii, A la data de publicació del referit text refós en el DOPGC, a efectes de la seva 
executivitat......................................................................................................... 15%

IX PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:
.... Les empreses disposaran d’un termini de quinze dies naturals (15) per presentar la 
documentació exigida.......

     X CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS:
(....) Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera:

Caldrà acreditar-la per tots els mitjans següents:
a) Declaracions apropiades, amb informe favorable com a mínim d’una entitat financera, o 

en el seu cas, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals.
(........)

Documentació que acrediti la solvència tècnica:
Caldrà acreditar-la per tots els mitjans següents:

a) Haver realitzat un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en un municipi de 
característiques similars a Viladrau, en tot cas un municipi inferior a 5.000 habitants i 
que hagi estat motiu d’alguna aprovació per part de l’administració competent (inicial, 
provisional, definitiva o conformitat del text refós) en els darrers cinc anys, el qual haurà 
d’haver estat redactat com a mínim per algun dels professionals de l’equip bàsic.

SOBRE NÚM.2. (...) s’hauran d’incloure els següent documents a doble cara:
(...)
Material de la presentació i difusió dels treballs i propostes d’assessorament urbanístic 
mitjançant un màxim de 2 DIN A-4 i 2 DIN A-3.
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    XI OBERTURA DE LA DOUCMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS.-
(...)
President titular: Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament
Vocals titulars:
Regidor d’Urbanisme
Portaveu del grup municipal que no forma part de l’equip de govern
Aparellador Municipal
Arquitecte
Tècnic de serveis socials
Secretari de l’Ajuntament

XII  CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ:

(...) Equip complementari.....................fins a 10 punts
Es valorarà la incorporació a l’equip bàsic esmentat en el plec de prescripcions tècniques a raó 
de 2 punts per cada especialista fins a 10 punts:

- Un/a tècnic/a especialista en temàtiques ambientals.
- Un geògraf
- Un/a tècnic/a especialista en participació ciutadana.
- Un tècnic/a especialista en patrimoni o economista.
- Un/a enginyer/a

(...)
La reducció de terminis s’haurà de justificar ajustant el programa contingut en el sobre 2

SEGON.- Aprovar definitivament els plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació mitjançant procediment obert 
amb diversos criteris per a la seva adjudicació del contracte de serveis per a la redacció 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb les variacions descrites en l’acord 
primer i les rectificacions d’errors materials que consten en la redacció definitiva.

TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) pel procediment obert no subjecte a 
regulació harmonitzada.

QUART.- Publicar de nou l’anunci de licitació, concedint un termini de quinze dies 
naturals per a la presentació de proposicions.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

Intervencions:

(0:32:17 a 0:02:30)

La Sra. Alcaldessa explica les al·legacions presentades i les valoracions que s’han fet 
de les mateixes, per una part el tema dels pagaments que proposen modificar una mica, 
no així el tema de la participació ciutadana que l’equip de govern considera molt 
important, s’ha modificat la composició de la mesa amb la incorporació d’un arquitecte i 
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un tècnic en serveis socials i per últim també s’ha valorat la incorporació a l’equip d’un 
tècnic en participació ciutadana o un economista. 

Ara s’obrirà un nou termini de licitació per un plaç de quinze dies naturals d’acord amb 
la nova redacció dels plecs.

4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER A LES OBRES DE REPARACIÓ DEL C/ RECTORIA.-
D’acord amb l’article 15.1 de la LHL,  correspon a les entitats locals acordar la 
imposició dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, 
l’art. 34.1 de la LHL preveu  que l’exacció de les contribucions especials precisarà 
l’adopció prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret.

Atès que per Decret de l’Alcaldia s’ha aprovat l’execució de les obres de Reparació del 
C/Rectoria, per un import de 129.504,82€.

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Fixar els costos totals de l’execució de les obres de Reparació del C/ Rectoria, 
egons el següent resum:

- Cost obres ...................................................................... 129.504,82 €
- Honoraris Projecte i Direcció obres.......................... 6.149,40 €
- TOTAL DESPESES.................................................................. 135.654,22 €
- Aportació Ajuntament  23,50%............................................               31.878,74 €
- Contribucions especials 76,50%...................................................     103.775,48 €

Segon.- Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra 
“Reparació del C/Rectoria”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per 
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Tercer. Ordenar el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:

1. El cost previst de l’obra es fixa en 135.654,22 euros que és el cost que ha de suportar 
l’Entitat Local.

2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 103.775,48 euros, equivalents al 
76,50% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, 
finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest 
cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de 
girar les liquidacions que siguin necessàries.

S’aplica com a mòdul de repartiment la mitjana dels metres lineals de façana i de 
superfície construïda.

Quart. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti 
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d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, 
segons consta en el  document annex.

Cinquè. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats 
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. 
Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats 
poden constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents.

Sisè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar 
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en 
el seu defecte, mitjançant edictes, poden formular recurs de reposició davant el Ple de la 
corporació, ja sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge del 
cost que han de satisfer o les quotes assignades.

Setè. Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en un dos terminis,  una 
primera meitat en el moment d’adjudicar-se les obres i la resta quan  les obres hagin 
finalitzat. 
Vuitè En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança 
General de Contribucions especials vigent.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el 
següent resultat:

VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(4): Els 4 Regidors de l’A
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:37:55 a 0:44:23  gravació)

La Sra. Alcaldessa explica la proposta de contribucions especials que formula l’equip 
de govern i que ja ha explicat sobradament en altres punts l’únic que s’ha fet és sobre la 
proposta que ja hi havia es canviar el total del nou projecte i els honoraris del projecte, 
els mòduls de repartiment són els mateixos que ja s’havien aprovat abans.

El Sr. Bosch, del grup de L’A, manifesta la disconformitat del seu grup amb la proposta 
pel fet de que no consideren que als veïns se’ls hagi enganyat en rés. Si l’anterior 
consistori havia aprovat un projecte diferent era perquè els veïns havien donat al seva 
conformitat, però independentment d’això, que és un tema que caldrà aclarir amb els 
veïns, no estan d’acord en què l’Ajuntament col·labori amb un 23’50 % en aquesta obra, 
perquè això és crear un precedent.

Per últim el Sr. Bosch també demana perquè no es contesten les instàncies que el seu 
grup presenta a l’Ajuntament en els terminis legals. La Sra. Alcaldessa contesta que la 
instància que va presentar el Sr. Bastias en nom particular, la va contestar en dos dies. 
Així mateix totes les instàncies que siguin de caràcter més polític intentarà fer-ho en 1 
setmana. I la voluntat és contestar el més aviat possible.
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El Sr. Bosch considera que el termini per a contestar les instàncies que presenta el seu 
grup s’han de contestar en 5 dies hàbils. 

Per part de l’equip de govern no és té constància d’aquests terminis tot i que volen 
deixar constància que és voluntat contestar el més ràpid possible.

Sr. Rabat, sobre les contribucions especials vol deixar clar que la llei diu que el mínim 
que ha de suportar l’Ajuntament és el 10% però té la potestat de variar aquest 
percentatge

5.- ACORD D’ADHESIÓ COM A SOCIS FUNDADORS DE L’ASSOCIACIÓ  
“XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI”.

Antecedents de fet:
El tema mediambiental a Viladrau és important, cal tenir el màxim de sinèrgies possibles 
i es considera que una Entitat com Xarxa de custòdia del territori” ens pot ajudar a 
millorar el nostre paisatge.

Fonaments de dret:

1.- La llei del Parlament de Catalunya 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions, regula el 
règim de les Associacións sense ànim de lucre i, en concret preveu la participació de les 
persones jurídiques de naturalesa pública en aquests ens.

2.- 1.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com 
un dels principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.

3.- L’art. 25 1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
atribueix al Municipi la competència “ per a promoure tota mena d’activitats i prestar 
tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressen els arts. 63 i 68 de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya. A l’apartat segon del primer precepte la Llei municipal, 
recull les competències municipals referides a l’àmbit natural pel que fa a les seves 
vessants de l’ordenació urbanística, la protecció del medi, la defensa d’usuaris i 
consumidors, la protecció de la salubritat pública, el subministrament d’aigua, les 
instal·lacions culturals i esportives i l’ocupació del lleure i el turisme, activitats  totes 
elles on incideix especialment el tema de l’estudi, ordenació i preservació del territori.

4.- La nova redacció donada a l’art. 63 de la mateixa Llei municipal per la Llei 21/2002, 
de 5 de juliol, inclou les competències locals en sostenibilitat ambiental i la gestió 
territorial.

5.- La participació en Organismes amb personalitat diferent de la pròpia precisa d’un 
acord plenari en ser aquest òrgan municipal el que té les màximes atribucions en matèria 
de direcció de l’activitat administrativa de l’ajuntament. (art. 50. 2 b) de la Llei 
Municipal i art. 4. 3 e) de la Llei catalana d’Associacions)
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Atenent doncs als antecedents esmentats i als fonaments de dret que els són d’aplicació 
que s’han concretat en la proposta d’adhesió de l’ajuntament de Viladrau a l’Associació  
“Xarxa de custòdia del territori” i en exercici de la competència atribuïda, es demana al 
Ple municipal l’adopció dels acords següents:

ACORDS:

Primer.- Formar part de l’Associació “XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI”. 

Segon.- Nomenar a l’Alcaldessa Sra. Margarida Feliu Portabella com a representant 
d’aquest Ajuntament a l’Associació  i, a aquests efectes autoritzar-la a signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris. 

Tercer.- Notificar aquests acords a l’Associació de Custòdia del Territori.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el 
següent resultat:

VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(1): El Sr. Bosch Regidor de l’A
ABSTENCIONS (3) Els Regidors de L’A, Sr.Bastias, Sra. Clopés i Sr. Cantizano.

Intervencions:
(0:47:25 a 0:58:55 )

La Sra. Alcaldessa explica el perquè l’equip de govern considera important pertànyer a 
l’Associació de Xarxa de Custòdia del Territori” més tenint en compte la necessitat de 
vetllar pel nostre paisatge. En principi són actuacions que es portaran a terme de comú 
acord amb l’empresa de Liquats Vegetals, ja que és evident que les actuacions que es 
porten a terme amb la ampliació de la fàbrica han fet variar el nostre paisatge però es 
podran presentar altres propostes.

El Sr. Bosch pregunta quines entitats del poble formen part d’aquesta Associació. 
Contesta la Sra. Alcaldessa que actualment només hi ha l’empresa Vincles però es 
convocarà a altres entitat perquè coneguin aquesta Associació i s’hi puguin incorporar és 
voluntat fer una taula d’Entitat per a poder començar a treballar en el tema de 
recuperació en un principi del bosc de riera i a posterior altres temes que puguin sorgir 
en relació al nostre paisatge.

6.- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT PEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES
El Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà pel 8 de març de 2016, Dia 
Internacional de les Dones, la següent 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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“Enguany celebrem el 8 de març en un context totalment nou. Per una banda, 
Catalunya ha iniciat un procés polític per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana, i ho ha fet amb el compromís de dur-lo a terme d’una manera 
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania 
a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora (Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 Tram. 250-00001/11).
Per una altra banda, finalment disposem d’un marc normatiu que estableix i regula els 
mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació 
per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida: la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Aquest nou context fa que la celebració d’aquest Dia internacional de les dones prengui 
avui una dimensió, si cap, encara més significativa.
El 1791 Olympe de Gouges va escriure la seva famosa Declaració dels Drets de la 
Dona i la Ciutadana, com a reacció a la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà 
que només reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en una 
manifesta situació d’inferioritat.
La Declaració dels Drets de la dona i la Ciutadana començava amb les següents 
paraules: ‘Home, ets capaç de ser just? Una dona et fa aquesta pregunta.’ I el seu 
Article 1 establia textualment: ‘La dona neix lliure i és igual que l’home en drets. Les 
distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comuna’.
Més de 200 anys després, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, fruit d’un llarg camí de les dones a favor dels seus drets i de 
la seva llibertat; un camí que, al nostre país igual que a d’altres, es va iniciar amb la 
reivindicació històrica del moviment de dones i del moviment feminista. En una diada 
com la d’avui no hem de passar per alt que els avenços aconseguits, després de molts 
temps, són fruit, entre d’altres coses, de la lluita i l’esforç de moltes dones. Dones que 
amb la seva valentia i el seu sacrifici van fer possible que la veu de totes i cadascuna 
d’elles fos escoltada.
El preàmbul de la Llei 17/2015,del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 
comença dient:
‘El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol 
eradicar el sistema patriarcal, androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament 
aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment sinó que, a més, s’ha d’exercir 
d’una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, 
socials i culturals.’
I més endavant diu:
‘En definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i homes, ja 
que ha de permetre construir noves pautes de relació entre homes i dones, basades en el 
respecte i en l’equitat, i també contribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, 
justa i solidària.’
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Aquesta Llei cal situar-la en el context d’una transformació de les polítiques públiques 
que té l’objectiu d’emmarcar normativament la transversalitat de la perspectiva de 
gènere en tots els àmbits, i que contribuirà a fer possible l’exercici d’una democràcia 
plena.
Transversalitat que és plantejada com una eina que ha de donar com a resultat un canvi 
de models organitzatius i uns nous valors que repercuteixin en l’actitud de les persones i 
en les actuacions dels actors polítics, econòmics i socials. Cal que, des de les 
institucions, anem feminitzant la societat, és a dir, anem incorporant les dones, les seves 
aspiracions, les seves aportacions i formes de fer, la seva sensibilitat, al centre de la 
política.
Som conscients que la perspectiva de les dones ha de ser tinguda en compte, no pot 
quedar invisible davant la suposada universalitat del que és masculí. Cal reconèixer el 
valor d’allò femení, tradicionalment menystingut i ignorat per l’esfera pública, que és 
on es prenen decisions. Allò femení parla del benestar de les persones per 
contraposició a la centralitat que ocupa el benefici econòmic. Quan una societat dóna 
importància a allò femení, al benestar de les persones, tota la societat hi guanya.
Hem avançat en la transformació dels marcs legals, ara disposem d’una Llei que ens 
aporta els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no 
discriminació de les dones.
Sabem que les lleis són importants, són bàsiques, però també sabem que han d’anar 
acompanyades de transformacions socials i culturals que, a través de la reflexió i el 
compromís, tant a nivell individual com a nivell comunitari, ens permetin construir un 
imaginari col·lectiu que incorpori el reconeixement de l’experiència i l’expertesa 
femenina i feminista en tots els àmbits. Perquè les noves referències de relació entre 
dones i homes, han de ser referències de relació basades en el respecte de la diferència 
entesa com un valor social imprescindible. Perquè no podem oblidar que la identitat de 
gènere és una construcció cultural i social; que el canvi serà fruit del treball i de la 
lluita de moltes dones per ésser reconegudes en i des de la seva singularitat, sense cedir 
davant els estereotips de gènere; estereotips que no contemplen la diversitat de les 
dones i representen una limitació en els seus projectes i desitjos.
Arribar a aquesta visió de la societat és un procés que requereix transformacions. Es 
tracta d’anar deconstruint, de mica en mica, les condicions socials i culturals 
determinants d’un sistema que concep i explica el món tot mantenint les dones en el 
marge, i d’anar avançant, pas a pas, cap a una societat més justa i més lliure per a 
dones i homes. I això és feina de tot el conjunt de la societat, de les institucions i també 
de la ciutadania.
Des del Govern de la Generalitat som totalment conscients d’aquesta realitat i per això 
volem expressar avui públicament la nostra voluntat de dialogar amb les dones per 
conèixer les seves experiències i reconèixer les seves experteses i donar suport al procés 
de visibilitat de les aportacions de les dones per aconseguir, conjuntament, projectar 
noves mirades sobre el món i trobar noves vies de transformació personal i col·lectiva 
cap al respecte i l’equitat.
Volem també fer públic el nostre compromís d’impulsar i desenvolupar el manament 
que el nou marc normatiu per a la igualtat efectiva de dones i homes ens dóna, i de fer-
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ho de manera coordinada i col·laborativa amb totes les institucions i amb tots els actors 
implicats.
Gràcies a les lluitadores i lluitadors del passat, dones i homes d’avui podem viure en 
llibertat i decidir sobre els nostres actes com a persones de ple dret. Gràcies a les 
reivindicacions dels feminismes i a les mobilitzacions de les dones que ens han precedit, 
avui disposem de les eines per seguir avançant en el camí cap a la igualtat efectiva de 
dones i homes. Perquè aquest no és un camí finalitzat, encara ens resta molta feina per 
fer, moltes fites per assolir, hem de seguir avançant.”
Des del món municipal català, també ens volem fer nostra aquesta declaració 
institucional del 8 de març de 2016, que ens encoratja a seguir lluitant per assolir 
l’equitat de gènere. 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels 
següents

ACORDS
1.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau a la declaració 
institucional del Govern de la Generalitat pel Dia Internacional de les Dones.

2.- Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones, a les associacions locals de 
defensa de la igualtat de gènere i als mitjans de comunicació municipals.

Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels membres de la Corporació.

6.- PRECS I PREGUNTES.-

(0:59:46 a 01:48:50 )

TEMA OBRES MASMIQUEL:

Sr. Bastias, del grup de L’A, demana com estan les obres de Masmiquel. El Sr. 
Tordera contesta que les obres es van fent d’acord amb les llicències concedides per 
l’anterior Ajuntament. El Sr. Bastias manifesta que l’anterior Ajuntament no va donar 
permís per a fer una casa nova a Masmiquel. Tant la Sra. Alcaldessa com el Sr. 
Tordera, Regidor d’Urbanisme es mostren sorpresos ja que a ells els consta que el 
permís es va donar per l’anterior Consistori. Al Sr. Bastias no li consta que ells 
donessin aquest permís. Per part de l’Alcaldia es compromet a mirar ara mateix si hi ha 
permís tal i com els han manifestat els tècnics, sinó n’hi ha s’haurà de parar l’obra però 
l’obra no es fa en dos dies fa temps que s’han començat les obres. Si la casa s’està fent 
sense permís, convocarem a tot el poble, m’estranya molt que es faci sense permís, no 
em pot dir el Sr. Bastias ara que no sap que s’estava fent aquesta casa. El Sr. Tordera, 
es mostra perplex ja que som conscients que es van fer dues obres sense permís i fora del 
gàlib autoritzat però si a més a més s’estan fent unes obres com aquestes sense permís és 
per a fer-s’ho mirar. El Sr. Rabat demana si no estem parlant d’un mal entès ja que aquí 
hi ha un problema que és fer obres fora del gàlib autoritzat pel Pla Especial i hi ha altres 
obres que estan dins del gàlib, prèviament a autoritzar aquestes obres s’ha de fer la 
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Reparcel·lació, però que diguin que no en tenen ni idea de que s’estiguin fent aquests 
obres no s’ho pot creure. En el  mateix sentit s’expressa la Sra. Alcaldessa la qual no 
entén com poden dir això quan els informes del tècnic municipal els contradiuen, però 
que ja ho miraran i els informaran.

OBRES URBANITZACIÓ LES GUILLERIES 

El Sr. Bosch, del grup de l’A, demana sobre la recepció de la urbanització Les 
Guilleries 1er. Sector. Contesta la Sra. Alcaldessa explicant la reunió que van mantenir 
ella i el Sr. Tordera, amb els veïns del Carrer Carena de les Bruixes, per mirar el projecte 
de les obres que s’han de portar a terme i en principi els veïns hi estan conformes tot i 
que volen veure exactament què els tocarà pagar. El Sr. Tordera fa constar que la gent 
volen solucionar els problemes que tenen. El Sr. Rabat manifesta que la decisió política 
de l’equip de govern és aquesta: recepcionar les obres d’urbanització i de decisions 
polítiques se’n prenen podeu considerar que són encertades o no però és una decisió que 
hem pres. Per últim pel que fa als pressupostos la Sra. Alcaldessa manifesta que per la 
llei de contenció de la despesa no s’ha pogut posar més despesa com s’hauria volgut a 
obres d’inversió a Les Guilleries, però si es decideix tirar endavant s’haurà d’ampliar la 
partida o crear-ne de nova a finançar amb les quotes que s’estableixin. Una vegada es 
puguin tancar la liquidació ja us convocarem per a parlar-ne i veurem com queda el 
tancament de l’exercici.

ÚS COTXE MUNICIPAL

El Sr. Bosch, demana si és legal que un particular faci ús del cotxe del municipal, ja que 
tenen coneixement que el marit de l’Alcaldessa va utilitzar el vehicle municipal.  El Sr. 
Rabat, Regidor de governació, contesta que va ser ell que va donar l’ordre ja que es van 
trobar amb la necessitat d’haver d’acompanyar a un senyors que estaven fent una feina 
per l’Ajuntament i a més a més sense cobrar. Si es va equivocar demana disculpes però 
vol deixar constància que ho va fer amb bona fe i amb la voluntat de facilitar un servei 
que s’estava fent per l’Ajuntament. La Sra. Clopés entén que pot ser legal però que no 
ho troba ètic i a més a més després el municipal va haver d’atendre un accident i no tenia 
el vehicle a la seva disposició. Per part dels Regidors Srs. Argenter i Formatjé, 
comenten altres utilitzacions de material municipal que s’ha fet amb bona voluntat per 
part de la Comissió de Festes o altres entitats municipals i no s’hi dona tanta 
importància. 

CARRETERA LA FULLACA

El Sr. Tordera, dóna compte al Ple de que avui s’ha rebut a les Oficines Municipals el 
Projecte d’Obres de la Carretera de la Fullaca, redactat per la Diputació de Barcelona, 
quines obres començaran previsiblement al mes de setembre i comenta que qui vulgui 
s’ho pot mirar.
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Participació públic (01:48:52 a 1:59:15)

I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21’00 hores.  
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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