ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE MAIG DE 2022
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 2 de maig de 2022
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
Hi assisteixen:
Noemi Bastias Codina, Alcaldessa (IV-IdS)
Albert Bosch Puig, Regidor (IV-IdS)
Victor Niubo Garcia, Regidor (IV-IdS)
Joan Merce Mozo, Regidor (IV-IdS)
Margarida Feliu Portabella, Regidora (ERC-SV)
Jordi Palau Font, Regidor (ERC-SV)
Ines Portet Blancafort, Regidora (ERC-SV)
Ricard Argenter Tomas, Regidor (JxV)
Secretària:
M. Teresa Cunillera Girona
Han excusat la seva absència:
Maria Formatje Bancells, Regidora (ERC-SV)
Desenvolupament de la sessió:
Aquesta sessió es celebra, en virtut del Decret de convocatòria, a la Sala Alicia de
Larrocha, per trobar-se l’edifici de l’Ajuntament en obres, havent-se traslladat les oficines i
la Sala de Plens a l’edifici municipal de l’Espai Montseny.
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió 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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1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Intervencions: (0:00:20 a 0:00:45)
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del ROFRJ de les Corporacions Locals, aprovat per
RD 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 PO
07/03/2022, a la qual tots els regidors i regidores han tingut accés des de la convocatòria.
Posada a votació l’aprovació de l’acta esmentada aquesta queda aprovada per
unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres presents que representen la
majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.
2.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA
Intervencions: (0:00:55 a 0:25:30)
Es dona compte de tots els Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim ple
ordinari i fins a la celebració del present. Tots els regidors i regidores han tingut els
Decret i Resolucions a la seva disposició a través del gestor d’expedients.
Intervé el Regidor Sr. Argenter, del grup JxV, el qual demana sobre el Decret 68/2022 en
que es contracten uns serveis per a la redacció del projecte dels treballs de jardineria
manteniment de zones verdes. Explica el contingut el Regidor Sr. Bosch, qui argumenta
la necessitat de licitar aquests treballs que es repeteixen cada any i que no pot realitzar la
brigada, i que calia regularitzar, establint uns lots que permetin diversificar les empreses
que puguin presentar-se.
El mateix Regidor demana pel decret 91/2022, fa l’explicació la Sra. Alcaldessa
comentant que s’ha contractat l’empresa i-serveis per tal que ens assessores en la
tramitació de les ajudes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Programa
PIREP).
Continua el Sr. Argenter, demanant pel decret 92/2022, sobre el subministrament
d’estella, demana si hi ha cap raó per canviar de subministrador. Contesta el Sr. Bosch,
dient que havent finalitzat el contracte amb l’empresa que va guanyar el concurs i mentre
es preparen els nous plecs per a licitar-ho de nou s’ha fet un contracte per un any. També
demana el Sr. Argenter sobre quin percentatge va a l’escola i quin al Torrent i quins
serveis es donen a l’edifici municipal del Torrent i si es controla el seu funcionament.
Contesten el Sr. Bosch i la Sra. Alcaldessa.
El mateix Regidor demana pel Decret 96/2022, sobre subvenció d’esports que es demana
a la Diputació i demanant sobre les millores que havien proposat els de l’Associació de
Pàdel. Contesten el Sr. Niubó i el Sr. Bosch.
El mateix Regidor demana pel Decret 109/2022 en què s’aprova el pagament de la quota
de l’Ajuntament a la Junta de Compensació del Sector II de Les Guilleries, i que
corresponen als solars que té l’Ajuntament en aquest sector. Contesten el Sr. Bosch i la
Sra. Alcaldessa.
Continua el mateix Regidor demanant pel Decret 116/2022, sobre la subvenció que es
demana dins el Pla a l’acció de la Diputació de Girona. Explica la Sra. Alcaldessa i el
Regidor Sr. Bosch que es demana per canvis en l’enllumenat públic substituint
llumeneres actuals per llumeneres més sostenibles.
Continua el grup municipal de SV-ERC-AM.
La Regidora Sra. Feliu, explica que hi ha una molt bona agència de l’energia al Consell
Comarcal que pot donar molt suport al tema de la transició energètica.
Sobre el Decret 71/2022 demana a què fa referència el pagament dels treballs de
redacció del projecte. Contesta la Sra. Alcaldessa que es el pagament del projecte de
les obres de rehabilitació de l’edifici de les antigues escoles i antic Ajuntament.

També demana sobre el Decret 75/2022, si ja s’ha adjudicat la redacció del projecte del
nou Ajuntament. Contesta la Sra. Alcaldessa que es van obrir els sobres i ara està
pendent que justifiqui el possible adjudicatari la baixa ofertada.
Continua la Regidora Sra. Portet, sobre el decret 86/2022, concessió de llicència a
Liquats Vegetals, demana quin tram de talús és. Contesta la Sra. Alcaldessa que es el
talús que s’havia quedat parat i ara s’ha atorgat amb els condicionants que consten al
decret.
Sobre el decret 98/2022 d’adjudicació de la redacció del projecte del consultori, demana
perquè cal arquitecte per a una obra que havien dit que era molt senzilla. Contesten el Sr.
Bosch i la Sra. Alcaldessa.
A continuació intervé el Sr. Palau, del mateix grup municipal demanant pel Decret
130/2022, sobre senyalització horitzontal. Contesta la Sra. Alcaldessa que es tracta de
pintar la senyalització horitzontal del municipi, dins dels pressupostos de participació
ciutadana, de tot el poble, concretant a petició del Sr. Palau, que això inclou el barri de
Les Guilleries, també. En aquest sentit intervé el Sr. Argenter per tal que es tingui en
compte com queden els aparcaments del Passeig de la Pietat.
3.- DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL 2021
Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Viladrau dels
resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2021
I. INTRODUCCIÓ
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article
213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del
procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al
ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el
citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el
format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts
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de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de
2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les
instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 11/06/2018 es va configurar
el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control
intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RCIL inclosos en el
Títol V del RCIL amb l’aprovació de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, finalment,
l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març
de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions,
referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local.
Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis
del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la
normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als
principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es
troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així
definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector
públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament de Viladrau, que d’acord
amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut,
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les
conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han estat
oportunament tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el procediment
establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja sigui per
la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la
representativitat de l'àrea o procediment analitzat, derivats de les actuacions de control
intern realitzades durant l’exercici 2021, en les modalitats de funció interventora, control
permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar
compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
II.

ABAST DE L’INFORME RESUM

II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, agrupades en funció de la
seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són
les següents:

1. FUNCIÓ INTERVENTORA

1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
-

S’han emès 175 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 2 amb
objeccions, 1 amb objeccions i observacions i 18 amb observacions, si bé NO s’ha
adoptat cap acord ni aprovat cap Resolució i/o decret contrari a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

-

No s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.
1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.

- No s’ha emès cap resolució contrària a les objeccions efectuades per la
Intervenció.
1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’ha adoptat cap acord pel Ple de l’entitat contrària a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’ha emès cap informe d’omissió de la funció interventora
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
- No s’han efectuat pagaments a justificar.
1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa.
- No s’han efectuat bestretes de caixa fixa.
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.
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2. CONTROL FINANCER
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL):
S’han emès 7 informes de control permanent no planificables, tots de conformitat.
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2
RCIL):
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant l’exercici
són els que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb la
DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic.
2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article
31.2 RCIL):
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 11/06/2018 sobre l’aplicació
del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40
del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent planificables
seleccionables per aquest exercici.
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria.

2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
(article 3.5 RCIL):
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada
entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no
s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se
riscos en aquest concepte.

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
III.1 CONCLUSIONS
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2021, se
n’obtenen les següents conclusions:

1. FUNCIÓ INTERVENTORA
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències
destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta
modalitat.

2. CONTROL PERMANENT
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es detecten
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en
aquesta modalitat.

III.2 RECOMANACIONS
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències detectades
i/o per a introduir millores en la gestió, a través d’actuacions concretes a adoptar pel propi
gestor de l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
Caldria regularitzar alguns contractes que caldria adequar a la Llei de contractes del
sector públic, com es fa constar en els informes que tenen observacions.
IV. DEFICIÈNCIES QUE
REQUEREIXEN
DE
L’ADOPCIÓ
CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ

DE

MESURES

No s’han detectat deficiències que requereixin de l’adopció de mesures correctores a
través d’un pla d’acció.
V. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe,
l’Alcalde/President de la corporació no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst a
l’article 38 del RCIL.

La Corporació es dona per assabentada.
Intervencions: (0:25:31 a 0:27:30)
Exposa la proposta la Secretària-interventora.
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4.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL
PRIMER TRIMESTRE DE 2022 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,
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 PRIMER
TRIMESTRE DEL 2022 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 PRIMER TRIMESTRE de l’any 2022:
ENTITAT

VILADRAU

RATIO
Operacions
Pagades
(dies)
13,74

Import
Pagaments
Realitzats
(euros)
281.311,10

Ràtio
Operacions
Pendents
(dies)
56,04

Import
pagaments
pendents
(euros)
55.652,96

PMP
(dies)

20,73

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 primer trimestre del
Pressupost de la Corporació per al 2022, que consta a l’expedient.

La Corporació es dona per assabentada.
Intervencions: (0:27:32 a 0:28:08):
Exposa la proposta la Sra. Alcaldessa.

5.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2-2022
Antecedents de fet:
Expedient número 2/2022, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit.
a.
ANTECEDENTS
S’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de
crèdit com a conseqüència de despeses que no es poden demorar, com són el nou
subministrament d’estella per a edificis municipals, la confecció de bestiari popular,
l’amortització del préstec concertat aquest any o l’equip de projecció de l’Espai Montseny
i l’acabament dels vestidors de la zona esportiva.
b.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) i l’article 32.1 de la mateixa llei en relació a l’amortització del deute.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents:
1.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2022 que
cal finançar amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, d’acord amb el següent detall:
Despeses a finançar:

Partida
20500 130
21200 231
22103 320
22103 333
22103 337
22700 920
22706 920
22799 432

Concepte
vehicle vigilant rènting
Manteniment Centre dia
Combustible escola
Combustible Espai Montseny
Combustible El Torrent
neteja edificis municipals
Estudis i treballs tecnics
Activitats promoció ecomòmica

31001 011 Interessos prestec
48000 1532 Trans EUC Guilleries 2
625001 920
62600 333
63202 326
63200 933
63400 130

Bestiari cultura popular
equip projeccio Espai Montseny
instal diposit calefaccio llar infants
Vestidors piscina - acabaments
Adquisició vehicle vigilant

91301 011 Amortitzacio prestec Caixa bank

2.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
500,00 €
0,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €

Proposta d'alta
2.000,00 €
1.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
5.022,00 €
20.000,00 €
7.000,00 €

Consiganció
definitiva
4.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
18.000,00 €
3.500,00 €
5.022,00 €
50.000,00 €
17.000,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

10.000,00 €

500,00 €

10.500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.100,00 €
7.500,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
23.500,00 €

6.100,00 €
7.500,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
23.500,00 €

0,00 €

18.500,00 €

18.500,00 €

Cons i ga nci ó
i ni ci a l

126.622,00 €

Romanent de tresoreria: 730.688,84 – 126.622,00 = 604.066,84 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En
cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
La proposta s’aprova per unanimitat, amb el següent resultat:

VOTS A FAVOR (8): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sr. Jordi
Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i el Sr. Ricard Argenter
Tomas de JxV.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions: (0:28:20 a 0:31:30)
Exposa la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Sra. Feliu, del grup municipal de SVERC, explicant perquè hi votaran a favor, tot i que algunes coses ho haurien fet diferent.
També intervé el Sr. Argenter, del grup municipal de JxV, explicant perquè hi votarà a
favor.

6.-PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES URBANITZACIÓ
UA 7 DE LES NNSS DE PLANEJAMENT.ANTECEDENTS:
El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 18 de gener de 2021 el Projecte
d’urbanització de la U.A.7 i resta del C/Dr. Ariet, redactat per l’estudi d’arquitectura Ferran
Pelegrina, amb un pressupost d’execució de 763.539,79 €.
En la mateixa sessió, el Ple va aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials
per a l’execució de les obres d’urbanització en la part no inclosa en el Polígon d’Actuació.
També en la mateixa sessió, el Ple va aprovar les quotes urbanístiques repercutibles,
d’acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat en data 6 de juliol de 1988, als veïns
inclosos en la UA 7, per un import total de 531.205,72 €
Havent-se notificat als interessats els anteriors acords,
Es presenta una al·legació per part d’un veí de la UA 7 que es estimada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de data 5 de juliol de 2021 i que implica la inclusió en les obres
d’urbanització de la UA 7 d’una part del C/ Passeig dels Castanyers.
Pel que fa a les obres de la resta del C/ Dr. Ariet, es presenten varies al·legacions que
són resoltes pel Ple en sessió de data 13 de setembre de 2021, en el sentit d’estimar-les i
acordant no executar les obres del Carrer Dr. Ariet en la part no inclosa en la UA 7,
deixant sense efecte les contribucions especials aprovades.
En data 28 d’octubre de 2021 s’emet informe per l’arquitecte municipal en que es valora
la inclusió de la part del Passeig dels Castanyers en les obres d’urbanització de la UA 7
en 34.896,05 € més el que suposa un total de cost d’execució de 553.198,67 €.
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En data 4 de febrer de 2022 s’ha presentat per part del tècnic redactor del projecte minuta
d’honoraris per a la direcció facultativa de les obres d’Urbanització de la UA 7 per un
import de 14.960 € més IVA.
Atesa la necessitat i urgència de realitzar la contractació de les obres d’Urbanització de la
U. A 7 Font dels Castanyers, segons separata del projecte, que ascendeix a un import de
457.188,98 € més IVA.
Atès que s’han incorporat a l’expedient els Plecs de clàusules administratives, redactats
pels serveis tècnics de l’Ajuntament, que han de regir el contracte.
FONAMENTS DE DRET:
La legislació aplicable és la següent:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la
Disposició Addicional 2.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, és el Ple
Per això, es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’ “Urbanització de la UA 7
Font dels Castanyers”, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació,
per un import de licitació de Quatre-cents cinquanta-set mil cent vuitanta-vuit euros
amb noranta-vuit cèntims (457.188,98 €) de principal més Noranta-sis mil nou euros
amb seixanta-nou cèntims (96.009,69) en concepte d’IVA al tipus del 21%.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de
les obres.
TERCER.- Autoritzar la despesa per import de 553.198,67 € IVA inclòs, segons es
descriu en l’acord primer, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 60901 1532 del
pressupost vigent.
QUART.- Publicar en el Perfil del Contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació pública
establint el termini per presentar proposicions en vint-i-sis (26) dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació al perfil del contractant.
CINQUÈ.- Aprovar la contractació de l’arquitecte Sr. Ferran Pelegrina, redactor del
projecte, per a la direcció de les obres d’acord amb el pressupost aportat, per un import
de 14.960 € més IVA.
SISÈ.- Aprovar la relació de propietaris afectats per les obres d’urbanització amb la
liquidació provisional de les quotes segons els conceptes que s’hi indiquen.

ANNEX
UA7 (QUOTA
URB)

553.198,67 €

HONORARIS
DIRECC OBRA

18.101,60 €

-17.800,00 €

EXTERN UA 7
Superficie

% propietat

segons
reparcel·lació
ajustat al 100
%

PARCEL·LA 1
(6.3)

1918

100

18,363%

parcel·la 2

3464

8933701DG4383S0001YQ

PARCEL·LA 2.3.
(6.3)

1248

36,03%

12,671%

70.134,133 €

8933702DG4383S0001GQ

PARCEL·LA 2.2.
(6.3)

1062

30,66%

10,783%

59.681,450 €

8933703DG4383S0001QQ

PARCEL·LA 2.1.
(6.3)

1154

33,31%

11,717%

64.851,594 €

8932905DG4383S0001XQ

PARCEL·LA 4
(6.2)

1357

100

15,185%

84.046,799 €

8932904DG4383S0001DQ

PARCEL·LA 3
(6.2)

1007,34

100

13,858%

76.702,032 €

100

17,425%

TOTAL UA7
GRM SA
Parcel·la 2
comperta
A.S.F
C S-L
MV S
JL T
BG

IR
L RR
FX RR

8933203DG4383S0001RQ

553.500,27 €

101.637,207 €

35,170%

8932919DG4383S0001YQ

PARCEL·LA 5
(6.2.)

1278

50

8,712%

48.223,545 €

8932919DG4383S0001YQ

PARCEL·LA 5
(6.2.)

1278

25

4,356%

24.098,617 €

8932919DG4383S0001YQ

PARCEL·LA 5
(6.2.)

1278

25

4,356%

24.111,756 €

100,000%

553.487,13 €

TOTAL
SUPERFÍCIE
VALORADA

La proposta és aprovada per majoria absoluta amb els següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (3): Sra. Margarida Feliu Portabella, Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines
Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM
Intervencions: (0:31:32 a 0:40:50)
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Explica la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, del grup municipal
SV-ERC, dient que s’han de fer carrers, s’han de donar els serveis, però es considera
que s’han anat a arreglar les coses importants però no s’haurà solucionat tot el carrer i
això no s’entén, per aquest motiu s’abstindran. Intervé també el Regidor Sr. Bosch,
explicant les dificultats que té portar a terme aquesta urbanització.

7.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA PREUS PÚBLICS
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, regula en els seus articles 41 a 47 la possibilitat que les entitats
locals estableixin preus públics per a la prestació de serveis o realització d’activitats de la
competència de l’entitat local.
En aquest sentit, la Ordenança Fiscal núm. 23 regula les normes comuns aplicables a
tots els preus públics que pot establir l’Ajuntament.
Vista la memòria tècnica sobre l’establiment de l’activitat de triescape, que compren les
activitats de escape room, gincama igeocaching que valora l’import estimat del servei i en
fa una estimació d’usuaris.
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança núm. 23 afegint l’Annex 5 que es
transcriu en l’acord.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria Intervenció es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora dels Preus Públics
Annex 5 Tarifes Triescape

Geocaching + Gimcana: 3€ / persona
Escape Room: (mínim 2 persones)
2 persones: 20€
3 persones: 24€
4 persones: 32€
5 persones: 40€
6 persones: 48€
Triescape: (mínim 2 persones)
2 persones: 25€
3 persones: 30€
4 persones: 40€
5 persones: 50€
6 persones: 60€
*Si es combina una d’aquestes activitats amb la visita a l’Espai Montseny, s’aplicarà un descompte
d’1€ en el preu de l’entrada a l’audiovisual.

Bicicletes Triescape:
Lloguer per fer la gimcana: 4€ / bicicleta
Lloguer lliure de mig dia: 15€ / bicicleta
A aquests preus caldrà afegir-hi l’IVA que sigui d’aplicació.

Segon- L’acord definitiu, així com el text refós aprovat, serà objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades 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 és aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sr. Jordi
Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i el Sr. Ricard Argenter
Tomas de JxV.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions: (0:40:58 a 0:45:20)
Exposa la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, demanant en què
consisteix aquesta activitat i com s’organitzarà. Contesta el Sr. Bosch de l’equip de
govern. També intervé el Sr. Argenter demanant que s’expliqui en que consisteix
aquesta activitat. Ho expliquen l’Alcaldessa i el Sr. Bosch.

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOM VILADRAU-ERC EN DEFENSA DEL
CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA
El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra
el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una
bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria d’una altra
manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los Diputados va
aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos
Contaminados para una Economía Circular.
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un cànon
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en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en
l’àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa
relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la jerarquia
de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.
Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 2004,
es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys
incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la
millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, l’any 2035
un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no vagi a disposició
més del 10%.
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total
de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha
anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha
suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una
recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han estat
destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta,
és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió
dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida
selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la
fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta.
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un
total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció
s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada,
completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de manera
que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització de residus, i també l’impuls
de l’activitat econòmica.
S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre
l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels
objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més respectuós
amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització material dels
residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia
de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de gestió de residus.
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía
Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat no té
actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un caràcter
finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un camí ja
recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, també la
industria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de creixement per
assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit de
residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció.
Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la
previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents
actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants
afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i
defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i demanem als
grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual debat
parlamentari,

Per tots aquests motius, el grup municipal de SOMViladrau-AM-ERC proposa l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Viladrau dona suport al cànon residus de Catalunya i es suma
al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa.
SEGON.- L’Ajuntament de Viladrau demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons
establerts a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles comunitats que no disposin d’un
impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal com es
coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran
consens polític i social a Catalunya.
TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la seva
aprovació al Congrés de Diputats i al Senat.
QUART.- Que l’Ajuntament de Viladrau es compromet a continuar donant suport als
programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació de
l’economia circular.
CINQUÊ.- L’Ajuntament de Viladrau es compromet a donar suport a l’Agència de Residus
de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta
mesura fiscal.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al
Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris
catalans al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
La proposta ha estat aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sr. Jordi
Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i el Sr. Ricard Argenter
Tomas de JxV.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions: (0:45:30 a 0:54:36)
Presenta la proposta la Regidora del grup municipal SV-ERC-AM, Sra. Feliu, explicant el
sentit d’aquesta moció a la vista de la nova llei que ha impulsat l’Estat i les implicacions
que aquesta pot tenir. Intervé el Sr. Bosch del grup municipal IV-IdS, demanant com
retorna el cànon de l’Estat a Catalunya, si es molt perjudicial. Contesta la Sra. Feliu, dient
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que el fet que decideixi un altre sempre ens perjudica. El Sr. Bosch manifesta més la
seva preocupació per les implicacions que pot tenir en la taxa municipal de recollida i
tractament dels residus. Acaba la Sra. Feliu dient que el cost s’apujarà segur, per això
s’ha de fer ben fet per tal de ser el més equitatius possible.

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS VILADRAU I JUNTS PER
VILADRAU PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ
FINANCERA
En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus
clients, han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics.
Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part de la
gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les
noves tecnologies els allunya de la inclusió financera. L’atenció personal ha estat sempre
garantia de confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat
d’una part de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En
aquest sentit, el fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines
d’atenció personal, ha deixat bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la
majoria de casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la
desaparició del servei de caixer automàtic.
I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la
gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més
poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers
cada vegada ha anat empitjorant.
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies
entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la
gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de
falta d’empara de persones i territoris.
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La
manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint
multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials,
d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que incideixen
negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i
formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi ha
factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden ajudar a
pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a protegir a
les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o senzillament per la
falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que no
han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva
gestió.
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis
bancaris bàsics per a tothom.
És per tot això, que els grups municipals de a l’Ajuntament de Independents Viladrau i
Junts per Viladrau, proposen al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de Viladrau per la situació d’exclusió
financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.
Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir
beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les
seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta
exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat
social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit
financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant en
l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats
financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per fer
front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a
reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer.
L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar
els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.
Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una
Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc
d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text de la
proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la
creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei
bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin,
tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat,
al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.
La proposta ha estat aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (8): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sr. Jordi
Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i el Sr. Ricard Argenter
Tomas de JxV.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions: (0:54:40 a 0:58:54)
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Exposa la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Sra. Feliu, del grup municipal de SVERC-AM, exposant també la problemàtica amb el servei que tenim a Viladrau pel que fa a
la única entitat financera del Municipi.

10.- PRECS I PREGUNTES
Intervencions: (0:58:56 a 1:57:37)
Intervé en primer lloc el Regidor de JxV Sr. Ricard Argenter, qui ho fa en els següents
termes:
“Vist per registre que s’ha demanat autorització al departament de Presidència i Polítiques
digitals de la Generalitat de Catalunya per la instal·lació de senyals de limitació de la circulació de
vehicles de gran tonatge (mes de 12 Tones ) a les vies GI – 520 I GI 543 al seu pas per al nucli
urbà de Viladrau ens podeu explicar que es el que es pretén amb aquesta senyalització?
Contesta la Sra. Alcaldessa.
Si finalment veiem que aquesta petició s’allarga i tenint en compte que és urgent prendre aquesta
mesura per la seguretat del veïns i veïnes de Viladrau
El nostre grup proposa una altre solució parcial a la problemàtica del pas de camions de gran
tonatge per al mig del nostre municipi i que es la següent :
Els carrers d’accés a la Fabrica de de Liquats Vegetals son de titularitat Municipal i es potestat de
l’Ajuntament la seva senyalització .
La llei diu :l’ Ordenació quan per raons de seguretat o fluïdesa o aconsellin amb un altre sentit de
circulació, l’Ajuntament te la potestat de la prohibició total o parcial amb caràcter general per
determinats vehicles o usuaris de l’accés a parts de la via, el tancament de determinades vies i el
seguiment obligatori de itineraris concrets
Proposem posar un senyal a la sortida del carrer d’accés principal als molls de carrega de la
fabrica que prohibeixi el gir direcció a la Rotonda del poble a camions de mes de 12 Tones aquets
camions nomes poden sortir direcció a la Fullaca o a Seva.
Proposem també que els camions que accedeixen al carrer de la part superior de la Fabrica fent
una maniobra totalment arriscada marxa enrere que possiblement aquesta maniobra quedarà
eliminada en part si finalment aquest accés el fan per camí del costat de la fabrica, a la seva
sortida una vegada carregats mitjan la senyal de prohibició siguin obligats a girar direcció també
a la Fullaca o Seva. Per facilitar aquesta maniobra es tindrien que eliminar dues faroles que estan
a carrer . D’aquesta manera es veritat que no podem prohibir els camions que es dirigeixen a la
Planta de Nestle Waters que son molt pocs perquè el gruix accedeix per la C25 i si que baixarà
molt el transit de gran tonatge que creua el casc urbà de Viladrau procedent de la Fabrica de
Liquats Vegetals estimat en 60 camions diaris
Pregunta de veïns que trasllada el Sr. Argenter :
Un veí ens fa l’observació que al Carrer Piscines hi ha un forat excavat i senyalitzat amb dues
tanques des de fa bastantes setmanes que es el que passa ? Contesta la Sra. Alcaldessa
També en relació a la piscina han vist que el mobiliari taules i cadires no esta guardat dins el
recinte dels vestuaris i que la cadira del socorrista tampoc ? seria bo que es guardes a dins per
minimitzar el seu deteriorament.
I també ens han comentat que de nit es veu llum dins el recinte del bar que ho suposem a
alguna nevera o tiradors de Cervesa endollats ... cal tindre la llum donada , com esta estipulat en
la cessió de la instal·lació ? Contesta la Sra. Alcaldessa que ho revisaran.

Pregunta d’una Veïna, que trasllada el Sr. Argenter :
De qui ha estat la idea de posar una font tan urbana a la nova àrea remodelada al pla , no és
podia posar una font mes adient a l’entorn ? Contesten el Sr. Bosch i la Sra. Alcaldessa. També es
qüestiona sobre la formula per a posar nom a la font.
Observació d’un altre Veí del Poble, que trasllada el mateix Regidor Sr. Argenter:
Veu amb preocupació un cert estat de deteriorament en la pintura de moltes de les faroles del
poble moltes amb signes de rovell i també amb les jardineres de ferro molt maques les flors
però l’estat de pintura molt malmès, això també passa amb les jardineres de fusta que els hi
falta una bona capa de vernís , teniu prevista la seva conservació ? Contesta la Sra. Alcaldessa.
Intervenen també el Sr. Bosch i la Sra. Feliu.
Un altre veí ens pregunta, també a través del Sr. Argenter :
En referencia a la Taula de L’Aigua quin es l’objectiu que es persegueix convocant aquesta taula,
quins son els resultats obtinguts fins ara i quan es convocarà un altre vegada ? Contesta el Sr.
Bosch sobre els temes que estan pendents per a poder convocar-la i n’explica el seu sentit. També
intervenen la Sra. Alcaldessa i el Sr. Niubó.
Una veïna, continua el Sr. Argenter : ens pregunta en relació a la reforma de la plaça Carulla si es
tindrà en compte les necessitats especials dels infants amb mobilitat reduïda i es posarà algun
gronxador adaptat . Contesta el Sr. Bosch, que sí que n’hi haurà. També intervenen la Sra.
Alcaldessa i el Sr. Mercé.
Grafits: Setmanes enrere el nostre grup va denunciar públicament a les xarxes i al mateix temps
a l’equip de govern el vergonyós estat de moltes parets del nostre poble amb pintades i grafits
volen donar també públicament les gracies a l’equip de govern la rapida reacció a la nostra queixa
encarregant a una empresa especialitzada la eliminació d’aquetes mostres de falta de civisme i
educació provocada per gent que no es mereix viure a un poble que no l’estima ni respecta.
Aquesta actuació ha costat diners podem saber quants ? Contesta la Sra. Alcaldessa que ha
costat entre 800 i 1000 €.
PRECS del grup municipal de JXV
Prec sobre la necessitat de publicar els accidents comesos per abús del consum
d’alcohol i drogues
En el passat ple Municipal el Grup de Som Viladrau esmentava que s’havia publicat al
compte de la Guardia Municipal de Viladrau d’una xarxa social la imatge del vehicle
d’una persona que va tenir un accident i al peu de la foto l’escrit o vinculava amb consum
d’alcohol, preguntava el grup de Som si a nivell de protecció de dades aquesta publicació
era correcte perquè deien literalment “ a Viladrau ens coneixem tots el cotxe i que aquest
tipus de publicació no era gaire polida ni prou encertat el comentaria “
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En aquell moment el nostre Grup no va donar la seva opinió com si que ho va fer l’equip
de govern perquè la veritat desconeixíem la publicació i quin tipus d’accident es tractava.
Resulta que la publicació de la Guardia Municipal era sobre un accident que va passar a
la carretera Gi 520 direcció sentit a MasVidal a l’alçada aproximada de Liquats Vegetals
el dia 26 de Febrer... un Divendres a les 9 de la Nit a la foto es veia el cotxe amb la
imatge pixelada i també de la seva matricula conduit per un home va quedar literalment
penjat a dalt del guarda-rail o barrera de seguretat , també resulta que el conductor va
donar positiu en consum d’alcohol al donar una taxa per 0,74 mg. una taxa que triplica la
legal i que a partir de 0,40 és considera penal
Per sort no va haver altres cotxes implicat ni ferits però.....
Recordem un divendres ..... 9 de la Nit el trànsits en aquesta franja horària en aquest
tram de la carretera es elevat ara fem una reflexió amb ficció
I si en comptes d’enfilar-se al guarda-rail el vehicle conduit per un home a les 9 de na
nit d’un Divendres conduint sota els efectes del alcohol impacta frontalment contra un
altre vehicle ....
i si aquest vehicle que puja direcció a Viladrau correctament es ocupat posem per cas
per una família.... Pare ,Mare, i dos fills per exemple ... podríem ser qualsevol de
nosaltres que venim de Vic tranquil·lament
i si el resultat de la topada frontal dels dos vehicles el vehicle mes afectat pel xoc es el
que puja de Vic amb el Pare, mare i dos fills i a conseqüència de l’accident moren el
Pare i la Mare ....
Be per sort nomes es una suposició però que segur que veïns i veïnes de Viladrau no
us ha deixat indiferents
El Grup de Junts per Viladrau estem totalment a favor que aquest tipus d’accidents és
publiquin a les xarxes social ja sigui la del Mossos d’Escuadra , la de la Guardia
Municipal de Viladrau o de qualsevol altre policia o Vigilants Municipals d’altres pobles i
ciutats perquè el que pretens amb aquesta publicació es conscienciar a la ciutadania i
en el cas nostre a tots el veïns i veïnes de Viladrau que quan conduïm al volant alcohol
Cero
Pensar en la protecció de dades senyors de Som Viladrau quan es va pixelar el cotxe i
la matricula de l’autor de l’accident ens sembla un argument ridícul i pobre i mes quan a
aquella hora les 9 de la nit molta gent va passar per ell lloc i ho va veure amb els seus
propis ulls i dir i pensar que el comentari a peu de foto de alcohol tolerància Cero ,” es
informació no gaire polida i no es prou encertat el comentari “ ens resulta trist... molt
trist
Hem pogut veure ple rere ple com la preocupació del l’altre grup de oposició es de si el
cotxe patrulla va ròtula amb policia o Guardia Municipal , de si poden portar armilla i si
es legal ? i la cirereta al últim ple amb el desafortunat comentari sobre “jugar a Hombres
de Harrelson” .
Per tot lo exposat Felicitem a la Guardia Municipal de Viladrau per la feina que fan al dia
a dia del nostre poble i preguem i demanem a l’equip de govern que reconsideri la seva
posició al respecte en acceptar la publicació d’aquest tipus d’imatges a les xarxes , ho
creiem nosaltres i ho creu també la nostra policia Mossos d’esquadra que fer públic a les
xarxes i als medis de comunicació aquest tipus de infraccions esta demostrat que
consciencià a la població i redueix accidents
Aprofitem l’avinentesa de que parlem de la nostres Vigilants o Guàrdies Municipals que
donen seguretat a 135 municipis de menys de 10.000 habitants i que donen servei de
seguretat a uns 432.000 habitants, aquests agents realitzen les tasques de Policia quan
la llei que el regula no el considera com a tals
Resulta curiós que quan el volem criticar o simplement no es a grada la seva presencia
el tractem d’usurpació de funcions , de incorrecció de vestuari perquè porten una armilla
antibales que també es efectiva per atacs amb arma blanca, els neguem les eines que
reclamant per poder fer la seva feina com poden ser la porra extensible o la pistola de
pebre( sempre amb el seu curs corresponent ) però quan algun dels 432.000 habitants
als que donen protecció i servei te un problema de seguretat com pot ser atracament
amb violència , o quan per desgracia es dona la situació d’una atac amb violència de
gènere els primer en arribar son ells el del territori el Guàrdies o Vigilants Municipals el
que estan al nostre poble, poble a les hores els reclama que actuïn i que ens defensin
i que ho facin a cos descobert amb la única defensa d’una porra i unes manilles i moltes
vegades ni això amb les mans......

Us imagineu una d’aquestes dues situacions i que el vostre vigilant argumenti que no
actuarà ni farà absolutament res com marca la llei de Vigilants , nomes controlar el
trànsit i esperar l’arribada dels Mossos d’esquadra que moltes vegades es demorarà en
temps per que la comissaria es lluny del poble i que quan arribin segurament tindrem un
fatal desenllaç dels fets ?
Per tractar sobre tots aquests temes proposem a l’equip de Govern la creació de la Taula
de Seguretat i Civisme per tal de debatre quin tipus de Guardia o Vigilants Municipals
Volem i quin rol tenen que tenir per desenvolupar correctament la nostra ordenança de
Civisme... Estem a dos mesos Vista de triplicar els habitants del nostre poble amb la
temporada d’estiu i es fa molt necessària aquesta reunió per debatre i tractar certs
comportament conflictius com son l’aparcament , el soroll de nit i el consum d’alcohol i
drogues a la via publica que es dona any rere any que coneixem i que sembla que no i
posem remei.....
i de pas també tractar en aquesta Taula la possible reclamació a la comissió redactora
de la Llei Integral de Seguretat de Catalunya del Parlament de Catalunya que siguin
reconeguts com actors policials el Vigilants i Guàrdies Municipals
Molts càrrecs electes de molts Municipis veuen als seus Vigilants o Guàrdies Municipals
com un cos problemàtic i molt sovint no li donen el suport que es mereix políticament
perquè per davant de tot fan complir la llei i moltes vegades a costa de sancionar al
ciutadà que es la única forma per desgràcia que la gent respecti les normes i aquest
tarannà evidentment no dona vots ... NO , NO DONA VOTS !! a les hores es quan es
produeix el caos a molts pobles com el nostre per falta de criteris consensuats amb la
gent vinguda de fora i els residents de tot l’any per ser un poble petit fan els que els i
dona la gana .
Intervé la Sra. Alcaldessa, per explicar que s’han reunit amb els vigilants i s’han plantejat
de fer un Reglament dels vigilants. També el Sr. Argenter demana que això es faci en
consens amb les altres forces polítiques. Intervé també la Sra. Feliu, dient que les
tasques dels vigilants estan regulades i es un tema que afecta també a altres municipis.
També intervenen el Sr. Niubó i el Sr. Bosch.

Canviar envàs de plàstic de les ampolles d’aigua:
Referent a la petició que va fer el nostre grup de canviar l’envàs de plàstic per vidre de
l’Aigua de Viladrau que es consumeix a l’Ajuntament de Viladrau i en resposta a als
dubtes que va crear aquesta petició en l’anterior ple
Nomes un 10% dels plàstics utilitzats al mon es reciclen, la meitat acaben a l’abocador,
un 22% eludeix el sistema de gestió de residus i acaba filtrant-se al medi ambient i un 19
s’incinera, aquestes son algunes de les dades de l’últim informe de la Organització de
Cooperació i desenvolupament econòmic OCDE que senyala que la producció mundial
de plàstic s’ha duplicat en les ultimes dues dècades fins arribar als 460 milions de tones (
fons del article publicat al diari 9 nou el 19 de Març titulat l’amenaça del plàstic)
Com no podria ser d’una altre manera el nostre grup ja a començat posant el nostre petit
gra de sorra fent servir l’envàs de vidre , voleu posar el vostre Sra. Alcaldessa ?
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Contesta la Sra. Alcaldessa, que potser el millor seria beure aigua de l’aixeta, per evitar
la petjada ambiental, que porta tant el plàstic com l’envàs de vidre. La Sra. Feliu proposa
que tothom que vulgui aigua que se la porti de casa, per evitar qualsevol residu. Així
també es manifesta el Sr. Palau, que mai agafa aigua de la que s’ofereix envasada.
Continua el Sr. Argenter:
Som Viladrau ens feu responsables de monopolitzar els plens tracteu de mises
infumables temes com la necessitat d’un nou mapa acústic per Viladrau per resoldre la
problemàtica del soroll provinent de la fabrica de Viladrau, o també critiqueu que
demanem que es posi enllumenat públic als carrer i avingudes del centre del poble que
no ni ha en ple 2022 i reclameu fer un reglament municipal per tal de retallar el temps de
intervenció del nostre representant als plens de l’Ajuntament , argumenteu que 65 vots no
representen el temps que fem servir als plens .
Junts per Viladrau vol recordar-vos que malgrat nomes tenir 65 vots, es a dir 1 sol
regidor , uns sol representant , aquí als plens municipals, representem i defensem els
interessos de tots el veien i veïnes del nostre poble ens agüessin votat o no , lamentem
ser la força política minoritària que decideix en aquesta legislatura però no acceptem de
cap manera que ens acuseu i ens feu responsables de la vostra incapacitat de arribar a
un acord de legislatura amb l’altre força política . Junts seguirem treballant i aprovant tot
el que creiem que es beneficiós per la gent que viu a Viladrau .
Recordar a la Secretaria que totes les intervencions les passarem per correu per tal que
es publiquin a l’acte tal com s’han llegit evitant així la seva interpretació . Gracies
Intervé la Sra. Feliu, del grup municipal de SV-ERC-AM:
- Demana perquè s’ha tardat tant a demanar la senyalització de prohibició del pas de
camions: contesta la Sra. Alcaldessa que fa més de 2 anys que s’ha demanat.
- També demana sobre el camí del costat de la fàbrica, si es pot obrir: contesta
l’Alcaldessa que no està decidit i de moment no està obert.
- Sobre la carretera nova, demana com està: Contesten la Sra. Alcaldessa i el Sr.
Bosch, que tenen partida pressupostària aprovada però es un tema llarg.
- Sobre la font, comenta que tampoc passaria res si no es posa.
- Sobre les obres de fecals i pluvials, demana el cost: Contesta el Sr. Bosch, que ho
miraran i ja li donarà la resposta.
- Proposa que es tornin a posar els cartells a les obres que s’han concedit per tal que es
vegi si l’obra que s’està fent té llicència o no. També es discuteix sobre la possibilitat de
tallar arbres particulars.
La Regidora Sra. Portet, del grup SV-ERC-AM:
- Demana sobre quan està prevista la senyalització: L’Alcaldessa contesta que en uns 15
dies començaran.
- Demana si es preveu una millora al pavelló: El Sr. Bosch diu que s’ha millorat la
calefacció (plaques solars) i s’ha millorat l’aigua calenta, està previst millorar els
tancaments.
- Demana si es treuen els arbres de la Plaça Carulla: Contesta l’Alcaldessa que no es
tallen.
El Regidor Sr. Palau, del grup SV-ERC-AM:
- Demana sobre la reunió que es va fer al barri de Les Guilleries, sobre el carrer Carena
de les Bruixes: Contesta el Sr. Bosch, que els veïns a partir de l’actualització de preus
del projecte van veure que els preus s’encarien molt i ara volem plantejar altres
alternatives d’urbanització per a fer-ho viable.
- També demana sobre l’estació depuradora de les aigües residuals: Contesta el Sr.
Bosch que abans s’abocava tot a medi, i ara va tot a la depuradora, però aquesta no està
prou ben dimensionada. Això s’ha de solucionar i s’hi està a sobre però fins que no es
puguin fer les obres per adequar-la no en portarà la gestió el consell comarcal.

L’Alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,
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