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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 1 de març de 2021
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:20 h
Lloc: Sala de Plens
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Hi assisteixen:
Noemi Bastias Codina, Alcaldessa (IV-Ids)
Albert Bosch Puig, Regidor (IV-Ids)
Victor Niubo Garcia, Regidor (IV-Ids)
Arola Maria Campañá Barceló, Regidora (IV-Ids)
Margarida Feliu Portabella, Regidora (ERC-SV)
Maria Formatjé Bancells, (ERC-SV)
Jordi Palau Font, (ERC-SV)
Inés Portet Blancafort, (ERC-SV)
Ricard Argenter Tomàs (JxV) –
Secretària:
Maria Teresa Cunillera Girona
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió en format telemàtic, degut a l’estat d’excepcionalitat del moment, i d’acord amb
la convocatòria, es comencen a tractar els assumptes inclosos en 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 a la pàgina web municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat a 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 cadascuna 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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La Sra. Alcaldessa exposa que el Ple, per les mesures de seguretat imposades per a
garantir la salut pública, per les afectacions del Covid 19, es fa telemàtica i es retransmet
per youtube per tal de que tothom que ho vulgui ho pugui seguir en directe.
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 18/01/2021
Per un error informàtic no s’ha pogut visualitzar l’acta de la sessió anterior en la Carpeta
del Regidor del gestor d’expedients, per la qual cosa es deixa sobre la taula pendent
d’aprovació en un proper Ple.
2.- DONAR COMPTE DECRETS ALCALDIA DEL 9 AL 36 DE 2021
Es dona compte de tots els Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim ple i
fins a la celebració del present (Decrets 9/2021 al 36/2021). Tots els regidors han tingut
els Decrets i Resolucions a la seva disposició a través del gestor d’expedients.
Intervencions: (0:02:50 a 0:11:10)
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Decret 22/21: La Regidora Sra. Formatjé, demana sobre la resolució referent a una
subvenció sobre violència de gènere, i la seva gestió per part de la Mancomunitat,
demanant que fos l’Associació de dones que fes les propostes. Contesta l’Alcaldessa
que així s’ha fet.
Decret 31/21: El Regidor Sr. Palau, demana sobre la compra d’un vehicle per la brigada
a una empresa de Mataró i característiques del vehicle. Contesta la Sra. Alcaldessa
dient que aquesta era la millor proposta, i que es va gestionar des del mecànic de
Viladrau. Les característiques del vehicle les explica el Regidor Sr. Bosch.
Decret 39/21: La Regidora Sra. Portet, demana sobre els pagaments que s’hi descriuen.
Contesta la Sra. Alcaldessa dient que una part són pagaments per treballs en motiu de
les eleccions al Parlament de Catalunya i per una altra part la liquidació del vigilant que
va acabar el seu contracte.
Decret 43/21: La Regidora Sra. Feliu, demana sobre l’encàrrec a una empresa d’un
estudi per un tema d’aigua. Contesta la Sra. Alcaldessa dient que es tracta de revisar el
tema de la concessió del servei domiciliari d’aigua. També intervé el Sr. Bosch
manifestant que preveu un dictamen jurídic sobre la concessió i un informe més tècnic pel
que fa a la revisió de tarifes.
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3.- RATIFICAR DECRET ALCALDIA ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ PAESC
“DECRET 33/2021
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima
i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per
reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i
indispensable.
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Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir,
d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més
vulnerables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per
això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Viladrau té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció
de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més
de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa
seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les seves
emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, així com augmentar la seva resiliència amb
l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Per tot l’exposat
HE RESOLT:
Primer.- L’Ajuntament de Viladrau fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030
i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per
cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts
d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del
canvi climàtic.
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Segon.- L’Ajuntament de Viladrau es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia
de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de les
vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà
amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les
Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Viladrau es compromet també a elaborar un informe de
seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia
que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.
Quart.- Facultar l'alcalde/alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament de Viladrau serà suspès de la iniciativa subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de no
presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
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Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a
la plana web i a la Diputació de Girona per fer possibles les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
L’Alcaldessa,”
Els reunits, per unanimitat dels presents que són la totalitat dels membres de dret de la
Corporació, ratifiquen el Decret transcrit.
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (0:11:15 a 0:14:10)
Explica la proposta la Sra. Alcaldessa.
4.-DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL
QUART TRIMESTRE DE 2020 I DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST.
Mitjançant el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació
en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims de
finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors,
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d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
ÀMBIT SUBJECTIU
El Reial decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de la
LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes.
FONAMENTS JURÍDICS
· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
· Reial decret legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes
del sector públic.
· Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tot això, en relació amb el període mig de pagament a proveïdors del sector
d'administracions públiques de l’Ajuntament de Viladrau corresponent al QUART
TRIMESTRE de l’any 2020 s’INFORMA:
PRIMER.- L’Ajuntament de Viladrau, en tant que corporació local inclosa en l’àmbit
subjectiu definit en l’article 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), està obligada a publicar en el seu portal web i remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, la informació següent sobre el seu període mig de pagament
a proveïdors, amb caràcter trimestral:
a) Període mig de pagament global a proveïdors.
b) Període mig de pagament de cada entitat.
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.
SEGON. De la consulta del registre de factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de
Viladrau en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a proveïdors
referit al QUART TRIMESTRE de l’any 2020:
ENTITAT

VILADRAU

RATIO
Operacions
Pagades
(dies)
16,06

Import
Pagaments
Realitzats
(euros)
281.647,15

Ràtio
Operacions
Pendents
(dies)
1

Import
pagaments
pendents
(euros)
40.039,28

PMP
(dies)
14,19
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TERCER. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a
proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Viladrau no supera
el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.
QUART.- Així mateix es dóna compte al ple de l’execució del quart trimestre del
Pressupost de la Corporació per al 2020, que consta a l’expedient.
Els reunits es donen per assabentats .
Intervencions: (0:14:15 a 0:15:15)
Explica la proposta la Sra. Alcaldessa.
5.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
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Vist el que disposa la Ordenança fiscal núm.16 reguladora de la taxa per visites a
museus, exposicions, biblioteques i altres centres o lloc anàlegs.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.16, que
queda redactat com segueix:
Article 5.- Beneficis fiscals:
1.- S’aplicarà una bonificació d’un 15% de la tarifa a les famílies nombroses, que acreditin
la condició amb el carnet corresponent.
2.- S’aplicarà la gratuïtat de la tarifa als veïns del municipi que acreditin el seu
empadronament.
3.- S’aplicarà la gratuïtat de la tarifa als docents, que per raó de la seva feina acreditin la
seva condició.
Article 6.- Quota tributària:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Adult 3,50€
Nens (5-11 anys) 2,00€
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Carnet Super 3 Gratuït
Joves (12-18 anys) 3,00€
Carnet Jove (12-30 anys) 2,50€
Carnet estudiants 2,50€
Jubilats 3,00€
Grups (+20 persones) 3,00€ per persona
Tarifa familiar (4 persones) 10,00€
Família nombrosa Descompte 15%
Persones amb mobilitat reduïda 2,00€
Carnet Docent Gratuït
Veïns/es empadronats al municipi Gratuït
Segon.- Aquesta modificació de l’Ordenança, serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
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Tercer - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança modificada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
de la Corporació.
Aprovat per 9 vots a favor (Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña Barcelo, Ines Portet
Blancafort, Jordi Palau Font, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Noemi
Bastias Codina, Ricard Argenter Tomas, Victor Niubo Garcia)
Intervencions: (0:15:20 a 0:17:30)
Explica la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, constatant que es
tracta de petits canvis que ja es portaven a terme, per tant cap problema.
6.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DIPSALUT-AJUNTAMENT DE VILADRAU
SOBRE ELS DESFIBRIL·LADORS
Antecedents
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Atès que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació
als municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any 2009
el programa de promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”.
Atès que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos i
mòbils arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de
desfibril·ladors lliures, facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que
concentrin un nombre elevat de persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes
esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les activitats d’estiu o
hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni cobertura a una necessitat de primer
nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en cas de patir una aturada
cardíaca.
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Atès que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i,
com a tals, obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals
que garanteixen la màxima seguretat tant per a l’usuari com per al pacient que participen
en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen tant a Dipsalut, com a propietària, com a tot
ajuntament o persona usuària de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal
funcionament de l’aparell.
Atès que aquest Ajuntament en exercici de les competències va signar amb Dipsalut un
conveni de cessió d’ús, conservant-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la xarxa de
desfibril·ladors del municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil.
Atès que ambdues parts estant interessades a renovar i mantenir la cessió d’ús, de
caràcter gratuït, així com d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de
desfibril·ladors a la nova normativa vigent en matèria de convenis.
Normativa aplicable
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya .
Articles 52 i 53 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
Per tot això, ES PROPOSA AL PLE l’adopció dels següent ACORDS:
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Primer.- Aprovar el conveni en el marc del programa “Girona, territori cardioprotegit” de
Dipsalut per a la gestió de la xarxa de desfibril·ladors de Viladrau, composta per 2 fixos i
1 mòbil, localitzats als emplaçaments següents:
Ref.
551
552
940

Localització
41º 51' 1" N, 2º 23' 4" E (pavelló municipal)
41º 50' 50" N, 2º 23' 21" E (dispensari municipal)
Mòbil – vehicle policia municipal

Segon.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Noemí Bastias, per a signar els documents
necessaris per a l’execució de l’anterior acord.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor de la totalitat dels membres de
la Corporació.
Aprovat per 9 vots a favor (Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña Barcelo, Ines Portet
Blancafort, Jordi Palau Font, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Noemi
Bastias Codina, Ricard Argenter Tomas, Victor Niubo Garcia)
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Intervencions: (0:17:40 a 0:20:55)
Explica la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé el Regidor Sr. Palau demanant sobre el
desfibril·lador que hi ha al barri de les Guilleries. Contesta la Sra. Alcaldessa dient que el
manteniment es fa a través de l’empresa que el va instal·lar. També intervé el Sr.
Argenter, demanant si es pot fer una altra formació per l’ús de l’aparell, doncs ja fa temps
que es va fer la formació i s’hauria d’anar renovant. Contesta la Sra. Alcaldessa que en
prenen nota, ja que considera interessant que també ho puguin fer els nous vigilants.
7.-MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS
VILADRAU, JUNTS PER VILADRAU I SOM VILADRAU.
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari,
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici
ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament,
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria
i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre
de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés
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amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el
seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més
de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i
les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en
contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb
la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la
presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de
les idees que s'hi troben vinculades.
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En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa,
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada,
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament
immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH,
el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de
voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha
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de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes
o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament,
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
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Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i
d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les
parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir
la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals Independents Viladrau, Junts per Viladrau i
Som Viladrau proposen al ple de l’Ajuntament de Viladrau l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per
mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
2. Donar suport polític a la proposta de Llei d’Amnistia i reclamar-ne l'aprovació per part
de les Corts espanyoles que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el
dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i
administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes
idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica
per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des
de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
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amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat
espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que
es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn
dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els
agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional
per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis
per la Independència i a la plataforma ciutadana Amnistia i Llibertat.
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La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i
Regidores presents que són la totalitat dels membres de dret del Consistori.
Aprovat per 9 vots a favor (Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña Barcelo, Ines Portet
Blancafort, Jordi Palau Font, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Noemi
Bastias Codina, Ricard Argenter Tomas, Victor Niubo Garcia)
Intervencions: (0:21:05 a 0:30:40)
Explica la proposta l’Alcaldessa, explicant que ho presenten els tres grups municipals
conjuntament. Intervé la Regidora Sra. Feliu, puntualitzant en els termes que es va
consensuar. També intervé el Regidor Sr. Niubó, puntualitzant els termes amnistia i
indult que son termes molt diferents. I la Sra. Feliu anima als veïns i veïnes de Viladrau
perquè signin el manifestes.
8.- MOCIÓ DE SUPORT A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ PRESENTADA PEL GRUP
SOM VILADRAU, JUNTS PER VILADRAU I INDEPENDENTS VILADRAU
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la
detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat
arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la
seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol,
un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació
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que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària amb
pèrdua de drets fonamentals.
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat en
els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme
mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments
antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en la llibertat
d’expressió.
Per tot això, els grups municipals Som Viladrau, Junts per Viladrau i Independents
Viladrau, proposen al ple de l’Ajuntament de Viladrau, aprovar els següents ACORDS:
1. Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en
entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un
dels pilars de tota democràcia.
2. Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la
defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
3. Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre
suport, així com condemnar totes aquelles sentències i penes que atempten contra la
llibertat d’expressió i d’opinió com a drets fonamentals.
4. Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de delictes i
on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.
5. Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, al Parlament
Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i
Regidores presents que són la totalitat dels membres de dret del Consistori.
Aprovat per 9 vots a favor (Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña Barcelo, Ines Portet
Blancafort, Jordi Palau Font, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Noemi
Bastias Codina, Ricard Argenter Tomas, Victor Niubo Garcia)
Intervencions: (0:30:50 a 0:33:30)
Presenta la moció, en nom dels tres grups polítics amb representació a l’Ajuntament, la
Sra. Alcaldessa.
9.- Precs i preguntes
Intervencions: (0:33:40 a 1:12:40)
Sr. Jordi Palau: horari vigilants municipals: Contesta la Sra. Alcaldessa. Intervé també
la Regidora Sra. Feliu, demanant més concreció sobre horaris d’estiu i hivern i
remuneracions, ja que consideren que hi ha mesos a l’any que el cost es molt elevat per
un municipi com Viladrau, tenir 2 funcionaris de carrera. El Regidor Sr. Niubó demana
que concretin si volen o no més personal si el que no volen es que siguin funcionaris, o
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què demanen, doncs tenir gent a jornada parcial o temporal vol dir precarietat i això no
seria massa regular.
La Sra. Feliu, demana sobre la part de jardí privat que hi ha entre la fàbrica de Liquats i
la carretera, perquè hi aparquen els cotxes, quins canvis hi ha hagut demanen els veïns.
Contesta el Sr. Bosch, sobre la comunicació de canvi d’us que ha presentat l’empresa, i
que estan estudiant els tècnics, per tant encara no s’ha contestat.
La Sra. Portet, demana sobre la remodelació de la Carretera Gi-520, si s’ha fet cap
informe per part de l’Ajuntament i quines modificacions s’hi fan. Contesta el Sr. Bosch
dient que s’ha fet informe per part dels serveis tècnics i que es pot enviar als Regidors pel
seu coneixement.
També la mateixa Regidora, demana sobre la zona d’aportació de Residus. Contesta el
Sr. Bosch.
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El Sr. Palau, demana sobre el termini mitjà en que es contesten les instàncies que es
presenten a l’Ajuntament. Contesta la Sra. Alcaldessa dient que de vegades es tarda a
contestar però sí que s’intenta actuar al major rapidesa.
La Sra. Formatjé , demana sobre les places per cotxes elèctrics, proposant que es
regulin per tal de que hi hagi rotació i no siguin un lloc d’aparcament. Contesta la Sra.
Alcaldessa i intervé també el Regidor Sr. Bosch, També intervé el Regidor Sr. Niubó,
com a usuari de vehicle elèctric, especificant que calen més de 8 hores per fer la càrrega.
Convenen que potser caldria canviar el comptador per anar bé.
El Sr. Argenter, en relació als aparcament demana una regulació sobre els aparcaments
de minusvàlids. La Sra. Alcaldessa diu que se’n pren nota i que cal fer un treball a fons
pel tema de senyalització i regulació.
La Sra. Alcaldessa, informa sobre la resolució del recurs per la instal·lació del skate i
que la sentència obliga a retirar. Intervé la Regidora Sra. Feliu explicant el perquè es va
fer en aquest lloc i sobre els informes tècnics municipals que es van fer i que avalaven
aquesta ubicació. La Sra. Alcaldessa diu que en compliment de la sentència s’haurà de
canviar de lloc perquè s’hauria d’haver fet un projecte. La Sra. Feliu constata que també
es podia haver fet amb l’aprovació del POUM. El Sr. Bosch contesta que el tràmit no era
correcte, segons diu el jutge. I en relació al POUM diu que porten moltes hores treballanthi i ara està en una fase molt avançada. També intervenen els Regidors Srs. Niubó i Sr.
Palau.
Per últim el Sr. Niubó, convida als Regidors i Regidores als actes de reconeixement a les
treballadores essencials, que han preparat conjuntament amb l’Associació de Dones, en
motiu del dia de la Dona, que es farà el proper diumenge 7 de març.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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