ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 15 D’ABRL DE 2016

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 4/2016
Data: 15/04/2016
Hora inici: 18,00
Hora final: 18’25
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
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
A Viladrau, essent les divuit hores del dia quinze d’abril 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.-DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI
2015.D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
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vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al
Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per decret de l’alcaldia de data 11 d’abril de 2016, s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015, previ informe de la intervenció i amb el següent
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre de 2015, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria, així com el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament i del compliment
o no de la regla de la despesa i l’anàlisi de l’objectiu d’estabilitat.
Atès que en la liquidació és constata que l’entitat local presenta una necessitat de
finançament de 358.955,61 € i no compleix amb la regla de la despesa amb un marge de
-470.703,70 € d’acord amb el que disposa l’article 21 de la LOEPSF caldrà formular i
aprovar un Pla econòmic financer per l’any en curs i el següent per corregir el
desequilibri.
La Corporació es dona per assebentada.
Intervencions:
- L’Alcaldessa explica el resum de la Liquidació de l’exercici de 2015, exposant que
en la Comissió de Comptes que s’ha de celebrar durant el mes de maig, possiblement el
dijous 19 de maig, es podran revisar els comptes i la documentació que s’acompanya.
Així mateix en el Ple en que es presenti el Pla econòmic financer que s’està redactat per
secretaria-intervenció s’explicaran les causes i les mesures que cal adoptar per a corregir
el desequilibri que es presenta en aquesta liquidació.

2.PROPOSTA
APROVACIÓ
INICIAL
PROJECTE
D’ACTUACIO
ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE “ ETAP , DIPÒSIT I CANONADA
DE CONEXIÓ ENTRE BASSES”.Aquest Ajuntament gestiona el servei de subministrament d’aigua potable a Viladrau de
forma indirecta mitjançant concessió administrativa de la que és titular concessionària
l’empresa SOREA S.A.
L’empresa concessionària ha presentat a l’Ajuntament el projecte d’actuació específica
“CONSTRUCCIÓ D’ETAP, DIPÒSIT I CANONADA DE CONEXIÓ ENTRE
BASSES”, que constitueix una obra d’inversió en la infraestructura afecta al servei sense
la qual obra d’inversió existeix un greu risc d’impossibilitat de prestació del servei, el
qual ateny a l’interès i salut públiques.
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques
aplicables.
D’acord amb el que disposa l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els
articles 50 i ss del Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
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es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’actuació específica en sòl no
urbanitzable «ETAP, DIPÒSIT I CANONADA DE CONEXIÓ ENTRE BASSES”, que
presenta l’empresa SOREA S.A.
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període d’un mes
mitjançant publicació al BOPG i a la seu electrònica de l’Ajuntament: www.viladrau.cat
i sol·licitar simultàniament els informes que exigeix la legislació sectorial.
Tercer.- D’acord amb el que disposa l’article 48.3 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, donar simultàniament llicència, a l’empresa concessionària del servei, per
a iniciar les obres de substitució de la canonada de connexió entre les basses de Puigdot i
La Vila , actuació que estarà condicionada a l’aprovació del projecte i al compliment
dels requisits que estableixin els organismes sectorials.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
La Sra. Alcaldessa, explica que aquest és el punt que ha provocat la convocatòria del
Ple extraordinari, ja que com coneixen els Regidors aquest és un tema que és urgent i al
que cal donar la màxima prioritat ja que cal garantir el subministrament d’aigua a
domicili per aquest estiu. En quan al finançament de l’obra s’està negociant amb
SOREA i amb l’empresa LIQUATS VEGETALS, també s’estan buscant subvencions
d’altres administracions, tot això amb la finalitat de que no es repercuteixi el seu cost en
el rebut de l’aigua, això està clar que no passarà, els veïns no hauran de pagar el 1’29 €
per comptador. De tota manera en el proper Ple ordinari de maig confiem tenir clar el
finançament per poder-ho presentar.
3.- PRECS I PREGUNTES
El Regidor Sr. Bastias, recorda que va demanar que a ell la convocatòria se li envies en
paper i aquesta vegada no se li ha enviat. Per Secretaria es demanen disculpes, tot i que
s’ha enviat al correu electrònic al que se li envia normalment no es va pensar en fer-li
arribar en paper.
La Regidora Sra. Formatjé, explica una proposta sobre l’espai que hi ha a l’ala est de
l’edifici de l’Espai Montseny.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 18’25 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

Signants :Maria Teresa Cunillera Girona(03/05/2016 15:04:48, 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

ee3cc6c2205a4dffb92ba651ffb2e228001

