ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 19 DE GENER DE 2018

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 1-01 08 002 2018
Data: 19/01/2018
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

Signatura 1 de 2

24/01/2018 ALCALDESSA

Signatura 2 de 2

24/01/2018 SECRETARIA

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 19 de gener de 2018, es constitueixen, al
Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública ORDINÀRIA, per a tractar els assumptes de l’ordre
del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en debat els següents punts de
ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO PLE 2017/11 EXTRAORDINÀRIA
23/11/2017 I PLE 2017/10 ORDINÀRIA 03/11/2017

[OTR.PIE]
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2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
3.- PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL
MODIFICACIÓ PUNTUAL NN SS I ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER A
LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT
D'AIGUA POTABLE.4.- PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2018
5.- PROPOSTA APROVACIÓ NOMENCLATOR CENTRE URBÀ I VEINAT LES
GUILLERIES

Maria Teresa Cunillera Girona

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.
En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge
s’expressa en hores, minuts i segons.
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS PO 03/11/2017 I PE 23/11/2017
(0:00:10 a 0:02:00)
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 les actes de les sessions
que s’ha distribuït amb la convocatòria.
L’acta del Ple ordinari de data 3 de novembre de 2017 s’aprova per unanimitat.
L’acta del Ple extraordinari de data 23 de novembre de 2017 s’aprova per majoria
absoluta amb el vot a favor de les 2 Regidores i el Regidor d’ERC i dels 2 Regidors del
PDeCAT, i hi voten en contra els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora Sra.
Clopés de L’A per entendre que les seves intervencions no estan ben recollides.
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6.- PRECS I PREGUNTES.
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2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a 28/12/2017 (Decrets del 241 al 297 de 2017) 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
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(0:02:05 a 0:24:00)
El grup municipal de L’Alternativa demana explicacions sobre diversos decrets de
l’Alcaldia.
L’Alcaldessa dona explicacions dels Decrets però comenta que sobre algunes coses
ha de veure l’expedient per la qual cosa si li diuen uns dies abans ho podria portar més
preparat.
Les Resolucions sobre les que es demanen explicacions són el 282, sobre
modificacions de crèdit, el 277, sobre devolució d’una fiança d’obres, 268 sobre
requeriment documentació a una llicència d’activitats a la Brasa d’Ibiza, el 261 sobre
aprovació definitiva d’un estudi de detall, el 251, sobre legalització obres al Molí de
Rusquelles i el 246 sobre gratificacions treballadors Fira de la Castanya.

3.- PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PROVISIONAL
MODIFICACIÓ PUNTUAL NN SS I ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER A LA
QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA
POTABLE.Antecedents de fet:
Document d’abast emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental en data
12 de desembre de 2016
Informe Departament de Territori i Sostenibilitat de data 25 de gener de 2017
Aprovació inicial pel Ple en data 3 de març de 2017
S’han efectuat les consultes als Departaments i públic interessat que consta en la
certificació de la secretària de data 26 de juny de 2017, s’ha publicat l’acord al BOPG,
al DOGC i al e-Tauler.
S’ha emès la declaració ambiental estratègica per part de l’OTAA que recull les
consideracions emeses per les administracions públiques afectades i valora les
aportacions efectuades per la Coordinadora per a la salvaguarda del Montseny, en
data 5 de desembre de 2017.
Fonaments de dret:
[OTR.PIE]
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Articles 85.4 i 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre i l’article 115 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Vista la documentació redactada pels serveis tècnics municipals, junt amb l’estudi
ambiental estratègic, el document resum del procediment d’avaluació ambiental i la
declaració ambiental estratègica
Així com l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació a les al·legacions
presentades.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual de les NNSS de
Planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua
potable al terme municipal de Viladrau, que inclou l’estudi ambiental estratègic i el
document resum, que inclouen les consideracions efectuades en la declaració
ambiental estratègica emesa per l’OTAA en data 5 de desembre de 2017.
Segon.- Notificar a la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, que com a
part interessada, s’han pres en consideració les aportacions relatives al traçat de les
canonades, la necessitat de revisar els impactes referits a l’afectació a hàbitats i fauna
durant l’execució de les obres, i que s’ha iniciat la realització d’un estudi sobre l’aqüífer
i les aigües superficials.
Tercer.- Trametre l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Les 2 Regidores d'ERC, els 2 Regidors del PDeCAT i els
Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (1); El Regidor d'ERC Sr. Rabat

Intervencions:
(0:24:02 a 0:39:20)
Per l’Alcaldia es dóna explicacions de com està el tema, llargament debatut i dels
informes que s’han emès, considerant una vergonya la burocràcia que genera aquest
tema, quan es un tema de salut pública, que volem tenir resolt abans de l’estiu.
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Per part del Regidor Sr. Rabat del grup municipal d’ERC s’expliquen els motius que el
porten a abstenir-se en la present votació, ja que com ha dit l’Alcaldessa és una
vergonya per les administracions el que s’està allargant aquest tema, quan és un tema de
salut pública per tant considera que es prioritari i que s’hauria de fer sense tants
entrebancs.
Per part dels Regidors del grup de L’Alternativa, manifesta el Sr. Bosch, que veuen la
mateixa urgència i que consideren que es un tema prioritari que cal executar amb la
màxima urgència.
Per part de la resta de Regidors de l’equip de govern, la Regidora Sra. Formatjé i el
Regidor Sr. Tordera consideren que cal seguir la tramitació, per les conseqüències que
pot portar fer les coses sense els permisos necessaris, tot i que som conscients de la
urgència.
L’Alcaldessa explica que tothom és coneixedor de la problemàtica de l’aigua a
Viladrau, no només per la construcció de l’ETAP sinó també pel tema de consum, per
tant hi ha diferents temes: qualitat, quantitat i infraestructures, estem a Xarxa Natura
2000, al Parc Natural etc. hi estem treballant de valent, tenim els tècnics apunt i de
seguida que es pugui es començarà.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2018
Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2018,
degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que disposa l’art.
149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es tramet al Ple de
la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació complementària detallats a l’apartat 1 del
citat article 149 i en el 147.
Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases d’execució i la
Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a personal laboral, es proposa
als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2018 amb els documents que
l’integren d’acord amb el següent resum:
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INGRESSOS:
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CAPITOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS F INANCERS
PASSIUS FINANCERS

EUROS
879.000,00 €
50.000,00 €
350.143,28 €
465.230,72 €
18.200,00 €

TOTAL INGRESSOS

1.872.000,00 €

109.426,00 €

DESPESES:
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES
INVERSIONS REALS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

362.340,00 €
1.052.834,72 €
1.900,00 €
45.430,00 €
373.995,28 €
35.500,00 €
1.872.000,00 €

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses en un
milió vuit-cents setanta-dos mil euros (1.872.000,00 €)
SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost.
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TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents places:

A.- PERSONAL FUNCIONARI:
1.- Amb habilitació de caràcter nacional:
Secretària-Interventora: grup A1 C. Destí 26
1
2.- Escala d’administració general:
2.3 Subescala Auxiliar Adm. Grup C2 C. Destí 181
3.- Escala d’administració especial:
3.2 Subescala de serveis especials: C2 C. Destí 12

Places

Vacants

0
0
1

1*

B.- PERSONAL LABORAL FIX:
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a) jornada completa:
Auxiliar administratiu Grup C2 C. Destí 14
Personal oficis no qualificat, brigada

1
3

0
1

1
1
1
1

1
1*
1
0

2

2

b) jornada parcial:
Arquitecte: Grup A1 C. Destí 20 ... 10 h/st
Arquitecte tècnic A2 C. Destí 16..... 14 h/st
Auxiliar Administratiu Grup C2 C. Destí 9... 20 h/set
Auxiliar Comunicació Grup C2 C. Destí 12...25 h/set
C. PERSONAL LABORAL DE TEMPORADA:
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a)

Habitual amb jornada parcial:

Informadors Parc Natural

b)

No habitual:

Ajudant activitats culturals
Reforç vigilant estiu : 3 mesos
TOTAL

1

1
1

1

15

9

*ocupada interinament
QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin convenients
davant el Ple.
CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats definitivament si
durant l’anterior termini no s’haguessin presentat reclamacions en cas contrari el Ple disposarà d’un
mes per resoldre-les.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): El Regidor i les 2 Regidores d'ERC i els 2 Regidors del PDeCAT
VOTS EN CONTRA (3): Els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora Sra. Clopés de
L'A.
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:40:34 a 1:21:10)
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Per part del grup municipal de L’Alternativa, el Sr. Bosch demana sobre la plantilla de
personal, en especial la dedicació de l’arquitecte i de l’arquitecte tècnic. Manifesten el
seu acord amb l’augment d’un auxiliar, com ja havien proposat.
L’Alcaldessa contesta que s’està fent una relació dels llocs de treball i les tasques que
desenvolupa cadascú.
Continua el Sr. Bosch, demanant sobre el capítol d’inversions, ja que consideren que
les obres que es faran l’any 2018, quan venim d’un pressupost d’uns 800.000 € que no
s’ha executat completament i ara passem a una partida que es de la meitat i que si tenim
en compte que si executem el que ens queda pendent de l’any 2017 més el que es
preveu per aquest 2018, passarem a un pressupost de més de 2.600.000. Consideren que
hi ha moltes obres, amb un pressupost irreal, que si realment s’executa anirem a més de
3 milions d’euros. Demanen que el pressupost sigui realista, no com aquests que
entenen que no tenen res a veure amb el s’acabarà fent.
L’Alcaldessa, en nom de l’equip de govern, defensa els pressupostos, analitza cada
partida del capítol d’inversions i a la majoria hi ha la partida concreta de l’import
aprovat, algunes d’elles amb subvencions aprovades, 2 ª fase guarderia, revisió pla
director de l’aigua, restauració dels pous de les Guilleries, participació ciutadana,
redacció del POUM, inventari i arxiu, mobiliari per l’espai per la gent gran, la nova
instal·lació de la llum de Les Guilleries, la telegestió de l’escola, etc. la majoria de
projectes tenen la partida correcta, 12 de les 18 previstes, les que estan amb una
estimació són l’estació de bombeig que es una obra que s’ha de fer sí o sí, i altres són
inversions sostenibles que es podran modificar sense que això suposi el tractament de la
regla de la despesa.
Intervenen també la Regidora Sra. Formatjé, del grup d’ERC, valorant la feina que hi
ha darrera de la proposta de pressupostos que es presenta.
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5.- PROPOSTA APROVACIÓ NOMENCLATOR CARRERS CENTRE URBÀ I
VEINAT DE LES GUILLERIES

Antecedents de fet:
Aquest Ajuntament està elaborant el POUM de Viladrau, i s’ha observat que hi ha
alguns carrers oberts recentment a la zona de Liquats Vegetals que no tenen nom, i
d’altres com el de la baixada que va del C/ Arbúcies al Passeig de la Pietat o alguns
altres al veïnat de Les Guilleries que tampoc tenen nom.
Fonaments de dret:
Es competència del Ple de l’Ajuntament el nomenclàtor dels carrers municipals
S’ha elaborat un mapa amb els carrers proposats que consta a l’expedient, a la vista
del qual es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Nomenar els següents carrers del centre urbà:
1. Carrer de Can Bassó (baixada entre el C/ Arbúcies i el Passeig de la Pietat)
2. Camí Ral de Vic (a la zona de Liquats Vegetals)
3. Camí Molí de Rusquelles (a la zona de Liquats Vegetals)
4. Carrer de La Riera (a la zona de Liquats Vegetals)
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Segon.- Nomenar els següents carrers del veïnat de Les Guilleries:
5. Carrer 1 d’octubre
6. Carrer Elisabet Martí
7. Carrer Francesca Trèmol
8. Carrer Maria Joaneta
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les 2 Regidores i el Regidor d'ERC, els 2 Regidors del PDeCAT i
els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(1:21:12 a 1:25:00)

6.- PRECS I PREGUNTES
(1:25:10 a 1:26:40)
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La Regidora Sra. Formatjé del grup municipal d’ERC comunica als representants
municipals que en la licitació de la gestió de l’Espai Montseny s’han presentat 4
empreses.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:30 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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